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श्री:

महाकविश्रीजयदेवविरचितं

गीतगोविन्दकाव्यम्।

श्रीकुम्भनृपतिप्रणीतरसिकप्रियाख्यव्याख्यया, महामहोपाध्याय

श्रीशंकरमिश्रनिर्मितरसमक्षयोरख्यव्याख्यया चा

संवलितम् ॥

रा० रा० तेलङ्ग इत्युपाह्नड्रामकृष्णात्मजेन मड्रेशशर्मणा

वे०शा० सं० पणशीकरोपाभिधलक्ष्मणतनूजन्मना वासुदे

--->- -----

वशास्त्रिणा च पाठान्तरादिभि: संस्कृत्य

o _--५

संशोधितम् ।

तच

मुम्बय्यां जावजी दादाजीइत्येतेषां ‘निर्णयसागर’यन्त्रालयाधिपतिना

तुकाराम जावजी इत्येतेन मुद्रयित्वा

प्राकाश्यं नीतम् ।

शाकाब्दा: १८२०. सनाब्दा: १८९९.

मूल्यम् १२ आणका: ॥





इदं पुस्तकें

संप्रति दुलोकभूषणभूतानां

महामहोपाध्यायश्रीदुर्गाप्रसादपण्डितानां

तथा

श्रीमज्जावजीदादाजी श्रेष्ठिनांे

सौजन्यविद्याप्रसार प्रयत्त्रादिगुणगणस्मरणार्थ

सविनयप्रेम्णा समर्पित

संशोधकाभ्याम् ।





निबद्धसुप्रबन्धप्रधानं श्रटहाररसभाण्डारसदृशमिदं गीतगोविन्दकाव्यं कैविद्भयो मुद्र

यिल्वा प्रकाशितमपि सहृदयाल्हादिन्या साहित्यसंगीतविवेकप्रचुरया टीकया समेत

केनापि प्रकाशितं नैव दृश्यते ॥ अतस्तद्रसध्वन्यलंकाररागतालादिलक्षणानुगतिद्यो

तकेन टीकाद्वयेनालंकृल्य संप्रति रसिकजनविनोदय प्रकाश्यते।

अस्य गीतगोविन्दकाव्यस्य प्रणेतुर्जयदेवकवेर्देशकालादिकं जीवितवृत्तं चान्येषां

बहूनां कवीनामिव सम्यङ्न ज्ञायते ॥ यत्किश्विन्मधुकरवृत्या संकलितं तदत्र विद्वत्की

तुकाय संगृह्यते ॥

गीतगोविन्दकाव्यादेव यदस्य कवे: पितृनामादिकं लभ्यते तदेवम्-जयदेवस्य

पितुनौम श्रीभोजदेव इति ।मातुनौम राधादेवी रामादेवीति वा । पराशराभिधः

कोsपि रसिकोऽस्य सुहृदासीत्॥ जयदेवैकवेर्भायौया नाम पद्मावतीति । उमापतिधरः

शरण:, गोवर्धनाचार्य:, धोईकविराज इत्येते कवयो जयदेवसमकालीना आसन् ।

जयदेवस्य कुलवृत्तिग्रामः किनैदुबिल्वाख्य आसीदिति ।

जयदेवकवि: परम: कृष्णभक्त आसीत् ॥अतोलोकेऽयं महासाधुत्वेन सर्वस्मिन्नपि

भरतखण्डे विख्यातो बभूव ॥ एतद्विषयकमस्य चरितं श्रीमचन्द्रदत्तकृतभत्तमौलाख्य

प्रन्थे ३९ त्तमसर्गमारभ्य ४१ त्तमसर्गपर्यन्तं त्रिभि: सगैं।वैर्णितमस्ति । तदत्र बाल

बोधाय यथामूलमुपन्यस्यते ॥ तद्यथा

‘पुनरप्रे प्रवक्ष्यामि भक्तिमाहात्म्यमुत्तमम् ।

यच्छुवा जायते भक्तिवासुदेवे महात्मनि 1]

जगन्नाथपुरीप्रान्ते देशे चैवोत्कलाभिधे ॥

बिन्दुबिल्व इति ख्यातो ग्रामो ब्राह्मणसंकुल: ॥

तत्रोत्कले द्विजो जाती जयदेवइति श्रुतः ।

विद्याभ्यासरत: शान्त:पुरुषोत्तमपूजक: ॥

: १ गीतगोविन्दस्थे ‘श्रीभोजदेव ’ इत्यादिपचे (पृ० १७१)द्रष्टव्यम् ॥

१ २गीतगोविन्दस्यैकोनविंशप्रबन्धस्यान्तिमपदस्य ‘जयति पद्मावतीरमणजयदेव ’ इत्यादि

3ठान्तरदर्शनात् (पृ० १३३)॥ भक्तमालाग्रन्थेsपि तथैव कथनाच ।

ई ३ गीतगोविन्दखे ‘वाचः पछवयत्युमपतिधरः’ इत्यादिपथे (पृ०९) द्रष्टव्यम् ।

: ४ गीतगोविन्दस्थसप्तमप्रबन्धस्यान्तिमपदे (पृ० ५८) ‘ किन्दुबिल्वसमुद्रसंभवरोहि

गरिमणेन’ इति दर्शनात् । टीकाद्वयेsपि किन्दुविल्वपदस्य जयदेवकुलवृत्तिग्रामत्वेन

*याख्यातत्वाच्च ॥ भक्तमालाग्रन्थे तु 4 बिन्दुबिल्व ’ इति पाठी दृश्यते। ॥

, ५अयं भक्तमालाग्रन्थः श्रीमद्धि: खेमराजकृष्णदासमहाशयै: स्वकीये श्रीवेङ्कटेश्धर

इद्रलये मुद्रयित्वा प्रकाशितः। तत उछूतमेतदध्यायत्रयम्।
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:अछे तिलैव:र्विप्रोंsन्य देक्शंढेंति विश्रुतः।

नमस्कृखं। हईि मूनी खीचकार कृताञ्जलिः। '

यदि मे संततिनाथ त्वत्प्रसादाद्भविष्यति ॥

अपल्यं प्रथमं तुभ्यमर्पयिष्याम्यसंशयम् ।

प्रतिश्रुल्य मनस्येवंस यातो निजमन्दिरम्॥

तत्र कालेन कियता कन्यैका प्रथमाजनि ।

तत: पुत्रानलभत साधुवृत्तान्मनोहरान् ॥

तत: स मनसा स्मृत्वा सपत्नीकी द्विजोत्तम: ॥

कन्यां गृहीत्वा हर्षण जगन्नाथमुपागत: ॥

नमस्कृल्य जगन्नाथं देवशमोब्रवीद्वच: ॥

देव देव जगन्नाथ प्रसाद: फलितो मम ॥

प्रथमा तनया जाता पुत्रार्तु तदनन्तरम् ।

अतःप्रतिश्रुतां कन्यां ददाम प्रतिगृह्यताम्॥

इत्युक्त्वा तां करेणासौ गृहीत्वा तां प्रदश्र्यच ।

पूजकेभयोऽथ वृत्तान्तमादितो व्याजहार स:॥

ततो बहि: समागल्य सोSवतस्थे कचिद्विज: ॥

रात्रौ तस्य च विप्रस्य पूजकस्य जगत्प्रभु: ॥

खप्रे तं कथयामास जगन्नाथो द्रुतं वचः ॥

देवशर्मन्प्रसन्नोऽस्मि खीकृता ते सुता मया ॥

परंतु जयदेवाय दीयतां मत्प्रियो हृद्मसौ ।

अहमेव स विज्ञेयो नात्र कायी विचारणा ॥

पूजकोsप्येवमेवाथ खi दृष्ट्रा प्रबोधितः ।

देवशर्माणमागल्य खप्रिं प्रोवाच हर्षित: ॥

श्रुत्वैवं देवशमौपि खां सल्यममन्यत ।

पूजक तं नमस्कृल्य गृहीत्वा तनयां निजाम् ॥

जगाम जयदेवस्य संनिधौ हृष्टमानसः ।

तं तु पर्णकुटीमध्ये ग्रामाद्वहिरवैक्षत ॥

दरिद्र निरपेक्ष च शास्त्रं पश्यन्तमादरात् ।

मनसा तु जगन्नाथं ध्यायन्तं मुदिताननम् ॥

प्रणम्य जयदेवं तं देवशर्मात्रवीद्वच: ।

इयं मे तनया ब्रह्मझगन्नाथाज्ञया मया ॥

नान्ना पद्मावती तुभ्यं दीयतेSनुगृहाण ताम्

इत्युक्तो जयदेवस्तमुवाच मधुरं वच: ॥

अहं न कन्यादानस्य पात्र दीनोSनिकेतन: ॥

ममापिन जिघृक्षास्ति किमिदं भाषसे वृथा ॥



९,

जगन्नाथाज्ञयेत्युक्त्वा यन्मां वन्वयसि स्फुटम् ॥

कुत एवं मतिभ्रंशो गच्छ गच्छ यथासुखम् ॥

आनाय्य पूजक ततुदेवशमौतियत्नतः ॥

निवेदयामास मुहुस्तांचन स्वीचकार स:॥

तत: खतनयां तत्र स्थापयित्वा द्विजोSब्रवीत् ।

अयंतु ते पति: पुत्र त्वया पूज्यश्ध सर्वदा ।

पति सेवापरा नारी सुखमक्षय्यमक्षुते ॥

इत्युक्त्वा तां देवशर्मा ययौ पत्न्या सहाश्रमम्॥

सापि कन्या स्थिता तत्र जयदेवस्य संनिधौ ।

जयदेवसुतु तां प्राह गतौ तौ पितरौ तव ॥

त्वां विहाय त्वमप्येका कर्थ स्थास्यसि कानने ॥

अथ पद्मावती प्राह भगवनिंक ब्रवीषि भो ॥

खमातृपितृदेयां वै स मां तुभ्यं ददौ पिता ॥

अतस्तवाहं त्वं चेन्मामतिभक्तामनागसम्॥

ल्यक्षसील्यत्र किं कुयों नहमेका त्वयि स्थिते ।

पद्मावतीवचः श्रुत्वा जयदेवोऽप्यचिन्तयत् ॥

अनया सल्यमुक्त हि ल्यागे दोषो महान्मम ॥

तस्मादस्या: पितुर्गेहं गत्वाहमनया सह॥

इमां प्रतिग्रहीष्यामि विधिना नात्र संशय: ।

इति निश्चिल्य मनसा जयदेव उवाच ताम्॥

एह्यागच्छ मया सार्द्ध गच्छामि त्वत्पितुर्गुहम् ।

विधिना तत्र ते पार्णि प्रहीष्यामि न संशय: ॥

इत्येवं वचन श्रुत्वा प्राह पद्मावती पुन: ।

त्वदाज्ञाकरणं धर्म इत्येवं मां पिताब्रवीत् ॥

अतो महाप्रसादोऽयमित्युक्त्वाग्रे स्थिताभवत् ।

जयदेवस्तया सार्द्ध देवशर्मगृहं गत:॥

तमुक्त्वा गद्रदं सर्व प्रतिगृह्य यथाविधि ॥

पद्मावल्या तया सार्धमाजगाम निजं। गृहम् ।

उभौ तौ दम्पती तत्र एकप्राणौ बभूवतु: ।

नृल्यन्तौ चापि गायन्तौ श्रीकृष्णार्चनतत्परी ।

एकदा जयदेवसुतु मनस्येवमचिन्तयत्।

खयंकृतेन गीतेन तोषयिष्याम्यहं हरिम्॥

इति निश्चिल्य निर्माय गीतगोविन्दनामकम् ।

गायंसुतु देवदेवाग्रे पत्न्या सहननर्तह॥

एवं निल्यव्रतं तस्य तत्रैकस्मिन्दिने पुन:।

बबन्ध रासचरितं कृष्णोत्तौ राधिकां प्रति ॥



१०

शिरस्याधेहि मे पादमिल्यर्थ च करं हृदि ॥ |

समायान्तं न तद्दातुं शशाकेश्वरतां स्मरन् ॥ -

अन्यदन्वेषमाणोऽपि न लेभे ताद्यशं। पदम् ॥ |

संस्थाप्य पुस्तकं स्रातुं जगमान्यद्विचिन्तयन् ॥ |

तावजयदेवरूपेण कृष्णस्तत्र समागत: ॥

पद्मावतीमुवाचाथ पुस्तकं देहि मे प्रिये ॥

पद्मावती समानीय ददैो तत्पुस्तकं द्वतम् ।

गृहीत्वा पुस्तकं तत्र जयदेवेन यत्कृतम् ॥

मनसा तछिलेखासौ जयदेवखरूपधृक् ।

पुनरुत्थाय स रुनातुं जगामातित्वरान्वित: ॥

कश्चित्कालमतील्याथ जयदेव: समागत: ॥

देवानभ्यच्र्य भुक्त्वा च गृहीत्वा पुस्तकं पुन: ॥

मनसा कल्पितं पद्य लिखितुं तु समुद्यत: ॥

ददर्श तत्र तत्पद्य नालिखद्यदयं पुरा ॥

अन्येन लिखितं ज्ञात्वा प्राह पद्मावतीं प्रियाम्।

अये केनेदमालेखि तं जानासि शुचिस्मिते ॥

नाहमेतत्पदं पूर्वमलिखं नाक्षरं मम ॥

इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्राह पद्मावती प्रिया ॥

नाथ कोsयं भ्रमस्तेSद्य जयदेवं वचोSबवीत्।

ख्नातुं गतस्तु तत्काले पुनरागल्य सत्वरम् ॥

गृहीत्वा पुस्तकं मत्तो लिखित्वा त्वं पुनर्गत: ।

रुनातुमेवं तु जानामि कोsन्यस्त्वत्तोSत्र लेखक: ॥

इति श्रुत्वा प्रियावाक्यं जयदेवोsतिविस्मित:॥

अहर्निशं तमेवार्थ चिन्तयन्नालभत्सुखम्॥

तस्मिन्दिने रात्रिशेषे खप्रे श्रीपुरुषोत्तम: ।

उवाच जयदेवं तु सुखप्रे मुमुदे भूटशम् ॥

खपत्रींसुभगां मेने पुरुषोत्तमदर्शनात् ॥

तदारभ्यातिभक्ल्या वै पत्न्या सहहरिं भजन्॥

गायन्वै गीतगोविन्दं तोषयामास केशवम् ।

निर्माय गीतगोविन्दपुस्तकं पुरुषोत्तमे ॥

निवेद्य कृतकृल्योSभूजयदेवो महामना:॥

इति श्रीभगवद्भभक्तिमाहात्म्ये जयदेवचरितं नामैकोनचत्वारिंश: सर्ग: ॥

पुनर्वक्ष्यामि तरूँयैव चरितं परमाद्भुतम्।

जयदेवस्य विप्रस्य गीतगोविन्दसंभवम्॥

एकदा गीतगोविन्दं श्रुत्वा राजातिहर्षितः ॥

निजाग्रे स्थापयित्वा तत्काव्यं ताद्यशमेव च ॥
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खयं निर्माय विद्वद्भयो ददावाज्ञां नृप: पुनः ॥

अद्यारभ्य ममैतद्वै गीतगोविन्दनामकम्॥

पठयतां गीयतां सर्वेरन्यथा दण्डभाग्भवेत्।

इल्याज्ञाप्य द्वितीयं तद्रीतगोविन्दनामकम्॥

प्रख्यापयामास नृप: काव्यं खकृतमेव तु ॥

जयदेवकृतं कोऽपि न जगैौ नृपशासनात्॥

अथैकस्मिन्दिने राजा द्रष्टुं श्रीपुरुषोत्तमम्॥

आगतस्तत्र देवाग्रे जयदेवं ददर्श ह ॥

नृल्यन्तं खकृतं काव्यं गायन्तं नृप आह तम्॥

अहो मदीयं काव्यं त्वं कुतोन स्वीकरोषि भो ॥

श्रुत्वैवं जयदेवस्तु राजानं प्राह भीतवत् ।

खीकृतं भवदीयं तु काव्यं राजन्न संशय:॥

परंतु मत्कृतेनायं यथा तुष्यति केशव: ॥

न तथात्वत्कृतेनेति परीक्षा क्रियतामह॥

एतच्छुवा तु वचनं जयदेवकृतं ख़कम् ॥

उभयं स्थापयामास जगन्नाथाग्रत: खयम्॥

उवाच देवं भो खामिनिंक तवातिप्रियं द्वयो: ॥

तत्स्थापयोपरिष्टतु याम: सर्वे बहिर्ग्रहाता ॥

इयुक्त्वा ते बहियौता द्वारे दत्वा कपाटकम्॥

राजा च जयदेवश्व ये चान्ये तत्र वै द्विजा:॥

अग्रे स्थित्वा क्षणं तत्रोद्धाटितं खयमेव हि ॥

कपार्ट मन्दिरे याता: सर्वे राजपुरस्सरा: ॥

ददृशुस्तत्र ते सर्वे जयदेवेन निर्मितम् ॥

उपरिष्टात्स्थापितं तुतदधो राजनिमितम्॥

दृष्ट्रा तत्परमाश्चर्य राजा शोकसमन्वितः ॥

तल्याजान्न च पानीयं रात्रौ तत्रैव तस्थिवान् ॥

नृप: खेप्री ददशौथ पुरुषोत्तमरूपधृक् ॥

कश्चित्समगतो बूते किमर्थशोचसे वृथा ॥

गीतगोविन्दसटशं नान्यत्काव्यं प्रियं मम ॥

त्वत्कृतेनापि तुष्यामि भक्तस्त्वं नात्र संशय: ॥

परंतु गीतगोविन्दं खोकरोतु भवानपि ॥

प्रख्यापयतु लोकेऽस्मिन्मम प्रीतिविवर्धनम्। ॥

एवं पश्यनृपः खप्रे जहौ निद्रां मुदान्वितः॥

कृष्णं ननाम मनसा खापराध क्षमापयनए ॥

तदारभ्य नृपो जातो जयदेवेSतिभक्तिमान् ॥

स्खयं तु गीतगोविन्दं प्रपठन्भक्तिपूर्वकम् ॥
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प्रख्यापयामास पुनर्देशे देशे नृपोत्तम: ॥

अथापरं प्रवक्ष्यामि तस्यैव चरितं शुभम् ॥

एकदा त्तूकले देशे पुरुषोत्तमसंनिधी ।

करिंमश्चिन्नगरे काचिच्छाकविक्रयिणीमुदा ॥

शरत्काले निशीथिन्यां चन्द्रिकाचितदिग्दशे ॥

गायन्ती गीतगोविन्दं वृन्ताकवनमध्यगा ॥

वृन्ताकं च विचिन्वन्ती विक्रयार्थमितस्तत: ॥

गायन्ती कृष्णचरितं जयदेवविनिर्मितम्॥

श्रुत्वा गानं तु भगवांस्तस्या: पश्चादितस्ततः॥

>्टण्वन्गीतं स बभ्राम त्रजन्ती सा यतो यत: ॥

एवं भक्तिवश: कृष्णो वृन्ताकविपिने हरे: ।

वृन्ताककण्टकैश्छिन्न परिधानीयमम्बरम्॥

वृन्ताकानि गृहीत्वा सा मन्दिरं स्वं ययौ यदा ॥

तदा खधाम संप्राप्तो निशि श्रीपुरुषोत्तम: ॥

प्रभाते तत्र पूजार्थमायात: पूजको हरे: ।

पूजासंभारमादाय द्रष्टुं राजाप्युपागत:॥

प्रोद्धाठ्य स कपार्ट तु गत्वा देवस्य संनिधौ ॥

स्थापयन्परिधानीयमपश्यत्खण्डशः कृतम्॥

वृन्ताककण्टकैर्विद्वं किमेतदिल्यचिन्तयत्।

आहूय स तु राजानं दर्शयामास चाम्बरम् ॥

कथमेतदभूद्राजन्परमाश्चर्यमिल्यहो ।

मयैवागल्य च पुन: कपाटोद्धाटनं कृतम् ॥

न बालो नापि चोन्मत्त: कश्चिदत्रागतो निशि ॥

कथमेतद्विजानीयां केनेदं कृतमीदृशम्॥

इत्युक्त्वा पूजयित्वा तं सह राज्ञा स पूजक: ॥

विस्मितो बहरागल्य परां चिन्तामुपागत: ॥

मुहुर्मुहुश्चिन्तयानो न लेभेऽद्भुतकारणम्॥

तदा राजापि तत्रैव पूजकब्राह्मणेन वै ॥

उवास रात्रौ श्रीकृष्णं प्रार्थयन्मनसा मुहु: ।

केनेदमासीद्वस्त्रस्य खण्डश:करणं विभो: ॥

एवं चिन्तापरौो तोतु ल्यक्ताशनजलाबुभौ ॥

रात्रौ सुषुपतुस्तत्र लेभाते नैव तौ सुखम्॥

तदा निशावशेषे तु खप्रे श्रीपुरुषोत्तम: ।

ददृशतुरुभौ देवं तत्तदूपिणमागतम्॥

राजानं ब्राह्मणं चापि वदन्तं मधुराक्षरम् ।

विषीदसि किमर्थ भो मद्वस्त्रच्छेदनादिना ॥
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श्रृंणुष्व कारणं वासी यन चिछन्नमनेकधा ॥

इतो विदूरे वृन्ताकवाठयां काचिजगी मुदा ॥

फलविक्रयिणी गीतगोविन्दं मम वछभम् ॥

तच्छोतुमगमं चाहं वाटयां सार्द्ध तया पुन: ॥

इतस्ततोह्यधावं तु ततो वृन्ताककण्टकै: ॥

खण्डश: स्फुटितं वस्त्र सल्यमेतन्न संशय: ॥

मा विषादं कुरुष्वात्र नैव दोषोऽस्ति कस्यचित्॥

इति श्रुत्वा वच: खप्रे भूपतिः सच पूजक: ॥

उत्थाय च ततो विप्रो राजसंनिधिमागत: ॥

राजानमुत्कवान्सर्व खप्रे यद्यदवैक्षत ॥

श्रुत्वा राजाथ तत्सर्व सल्यमेतदिति बुवन् ।

उवाच खप्रे यदृष्टं राजापि खयमेव हि।॥

परस्परं प्रशंसन्तौ शाकविक्रयिणीमुभौ ॥

जयदेवकविं चैव राजा तुब्राह्मण: स च ॥

अथ राजा तु तां शूद्रीं शाकविक्रयिणीं तदा ॥

आनाय्य जीविकां दत्वा वसात्रैव पुरे सदा ॥

गायन्ती गीतगोविन्दं निलंधें श्रीपुरुषोत्तमम् ॥

तोषयेति नृपस्त्वाज्ञां दत्वा संपूज्य केशवम् ॥

भुक्त्वा प्रसादं देवस्य जगाम भवनं निजम् ॥

जयदेवे ततो राजा भत्कराजममन्यता ॥

मुहुस्तद्दर्शनाकाङ्की कविवेश्म ययौ नृप: ।

एवं भक्तिवश:कृष्ण: किं किं न कुरुते प्रभु: ॥

तस्मादद्यापि भक्तिहिं नृष्णां सवोर्थसाधिनी ॥ '

अथापरं प्रवक्ष्यामि. पद्मावल्या विचेष्टितम् ॥

जयदेवस्य चरितं महदाश्चर्यमुत्तमम् ।

एकदा तत्र नृपतेभ्रर्गता कश्चित्सगोत्रज: ॥

ममार कालधमेंण तत्पत्री सुत्रता सती ।

अनुगन्तुं मनश्चके निश्चितं पतिदेवता ॥

ततो राजा ददैो सर्व संभारमौध्र्वदेहिकम् ।

खयं तत्र गतो राजा पुरवासिजनैर्वत:॥

तस्मित्रेव क्षणे राज्ञी द्रष्टु पद्मावती ययौ ॥

राज्ञी प्रणम्य तां प्राह सतींद्र टु किमेषि भो ॥

इति श्रुत्वा वचो राश्या: प्राह पद्मावती सती ।

अहो पाषण्डइत्येष मृते पल्यौो मनखिनी ॥

एवं मर्तुमुपायं यत्प्रसाधयति सुत्रता ॥

अहं तु मन्ये भो राज्ञि पत्युर्मरणसंश्रुतम्॥
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तत्क्षणाद्देहजे वहौ भस्मीभूतानयाभवत् ।

का भक्ति: का च तत्प्रीतिर्वतं तस्याश्च किं पुन: ॥

इति श्रुत्वा वचस्तस्या राज्ञी विस्मयमागता ।

किमिद भाषसे साध्वि कथमेवं भविष्यसि ॥

परीक्षां कारयिष्यामि किंचित्कालं प्रतीक्ष्य च ॥

इति श्रुत्वा वचस्तस्या राज्ञी विस्मयमागता ॥

पद्मावल्यपि तां राज्ञीं समाभाष्य गृहं ययो ।

अथैकस्मिन्दिने राजा द्रष्टुं श्रीपुरुषोत्तमम्।॥

जगाम जयदेवं तं पुरस्कृल्यातिभक्तित: ।

उवास तत्र तां रात्रि जयदेवेन संगत: ॥

अथ प्रभाते संजाते यावद्राजा न चागत: ॥

तावदेव तु सा राज्ञी कविपढ़नीं समाहृयत् ॥

पद्मावती समायाता राज्ञीं प्राह करोमि किम् ।

तां दृष्ट्रा राजपत्री सा रुरोदाहच विह्वला ॥

राज्ञा सहकविस्तत्र देवं द्रड्टु गत: किल।

तत्र कस्माद्विना दुःखं। पतिस्ते देहमल्यजत् ॥

तहुःखवशगो राजा नायाति खगृहंपुनः॥

अमी समागता भूटल्या: कथयन्तीदमप्रियम् ॥

इति श्रुत्वा वचस्तस्या राश्या: पद्मावती सती ॥

अहो किमिदमित्युक्त्वा तूणीं तस्थी क्षणार्धतः ॥

निपपात पृथिव्यां सा गतासुरभवत्तदा ॥

अथ राज्ञी समागल्य हाहाकारं मुहुर्मुहु: ॥

कुर्वन्ती खयमेवाती तामुत्थाय पतिव्रता ॥

नोत्तस्थौ तां मृतां ज्ञात्वा राज्ञी शोकसमाकुला ॥

भयार्ता विललापाथ गहैयन्ती निजां क्रियाम् ।

अथ तत्र गता: सर्वे राजदारा: समन्तत:॥

चुकुशुः शोकसंतप्ता: किं जातमिति चाबुवन् ।

अथ राजापि कविना समायातोSतिविस्मित: ॥।

श्रुत्वा कोलाहलं शीघ्र ययावन्तःपुरं खयम् ।

जयदेवेन सार्द्धच तत्र गत्वा ददर्शह॥

पद्मावतीं मृतां भूमौ राजा त्वाह प्रियां प्रति ।

किं जातमस्या येनेयं मृता कस्मात्कविप्रिया ॥

श्रुत्वा राज्ञी नृपवचो भीता प्राह कृताञ्जलि: ॥

मम दुश्चरितं नाथ क्षम्यतां कथयामि ते ॥

तव भ्राता मृत: पूर्व तत्पत्री सा तमन्वगात् ।

तां दृष्ट्रा प्राह मामेषा कोऽयं पाखण्ड इल्यहो ॥
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मृते पलौ तत्क्षणातु भस्मसादभवन्न या ॥

तस्या वृथा व्रतं प्रीतिरित्येवं मम निश्चय: ॥

इति श्रुत्वा वचस्तस्याश्चिकीर्षन्ती परीक्षणम्।

अवर्द ते पति: साध्वि मृतोsकस्मादिति श्रुतम् ॥

तच्छुवैव पपातोव्यों मृता तत्क्षणमेव हि ॥

इदानीं त्वमिहायातः कविना सह संगत: ॥

अत: परं यत्कर्तव्यं तत्कुरुष्व मम प्रभो ॥

इति श्रुत्वा वचस्तस्या राजा प्रहतिविस्मित: ॥

वृथेयं घातिता देवि त्वया पद्मावती सती ॥

निवत्स्यति कथं गेहे जयदेवोऽनया विना ॥

अतस्ल्यक्ष्याम्यहमपि त्वां यथेच्छं त्रजाधुना ॥

घातने स्त्रीवधो मे स्यादवध्या हि स्त्रियो नृणम् ॥

इति राजवच: श्रुत्वा जयदेवोsब्रवीद्वच: ॥

राजन्ननपराधेयं महिषी तव सुत्रता ॥

न ल्यागमर्हत्येषा वै नैवं ब्रूह ममाग्रतः।

कौतुकेन मृषावाक्यं भवत्येव न संशय: ॥

वाङ्मात्रेण न तत्रास्ति पातकं कस्यचिनृप॥

किंच क्षर्ण जगन्नाथं स्मर त्वं सुमना भव ॥

भजेSहमपि तं देवं कल्याण स करिष्यति ॥

इत्युक्त्वा जयदेवस्तु वाद्यमादाय सर्वश: ॥

प्रिये चार्विति यत्खोक्कं गीतं तत्परमानस: ॥

जगौ तत: क्षणादेव पद्मावल्या: कलेवरम् ॥

संचचार ततः सर्वे विस्मयोत्फुछलोचना: ॥

साधु साध्विति च प्रोचु: कंचित्कालं व्यतील्य सा ॥

समुत्थाय जगौ पल्या साईतु पश्यतां नृणम्॥

ततो राजा जहर्षोथ राज्ञी चापि पुन: सतीम् ॥

प्रणनाम मुहुर्भत्तया क्षम्यतामिति भाषिणी ॥

तत: प्रसन्न: स कविः स्रात्वा भुक्त्वा नृपाज्ञया ॥

खगृहंप्रययौ हृष्ट: पद्मावल्या महोत्सुकः ॥

एवं भगवतो भक्तिर्मतसंजीविनी नृष्णाम्॥

अद्यापि वर्तते लोके निश्चयोSपेक्षित: किल ॥

इति श्रीभगवद्भक्तिमाहात्म्ये जयदेवचरितं नाम चत्वारिंश: सर्ग: ॥

अपर्र >यणु वक्ष्यामि कवे: सुचरितं महत् ॥

जयदेवसमः साधुर्न भूतो न भविष्यति ॥

सर्वभूतसुहृछोके सममात्मसमं पुन:॥

पश्धात्प्रारब्धभोगर्तु मनुते कर्मबन्धनम् ॥
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एकदा स क़चिद्वामे निमन्त्रणवशाद्रत: ॥

तत्र संमानित: शिष्यैर्वस्त्रालंकरणादिभि: ॥

भोजयित्वा सुवर्णानि दत्वा प्रातर्विसर्जित: ॥

आगच्छद्वपिने मागें चिन्तयन्पुरुषोत्तमम् ॥

तत: खङ्गधरास्तत्र लुण्टका: समुपागता: ॥

चत्वारो निर्दयास्तीव्रा: कालान्तकयमोपमा: ॥

तान्दृष्ट्रा जयदेवस्तुधनलोभाजिघांसतः ॥

उपायमकरोत्तत्र प्राणत्राणाय केवलम् ॥

तानुवाच कविः प्रेम्णा वत्सा यूयं क़ गच्छथ ॥

पुरुषोत्तमपुरीं यामइत्युक्त तै:पुन:स तु ॥

उवाच तान्मधुरया वाचा भद्रमभूदह ॥

मयापि तत्र गन्तव्यं भवद्धि: साकमेव हि ॥

परंतु वृद्ध एकाको गृहीत्वैतद्धनानि भो ॥

गन्तुं न शत्तो यूर्य चेद्धनमेतत्प्रगृह्यच ॥

गच्छताद्य मया सार्द्ध तदा मे गमनं भवेत्। ॥

इत्युक्त्वा तानि वस्त्राणि सुवणौनि च सर्वश: ॥

तेभ्यो दत्वा सुखं मेने प्राणत्राणं मुदान्वितः॥

शनै: शनैस्तत: पश्चात्तत: सोऽप्यगमत्कवि: ॥

गृहीत्वैतानि वस्तूनि सुखं गच्छन्त्वमी पुन: ।

यास्यामि खगृहं दैवान्महारिष्टाद्विमोचित: ॥

अन्यथा माममी लोभाद्धातयेयुर्न संशय: ॥

इल्येवं चिन्तयन्तं तं जयदेवं शनै: शनै: ॥

गच्छन्तं पुरतश्ौरा दीर्घनादै: समाह्नयन् ॥

अहो शीघ्र समागच्छ गृहाणेद निजं धनम् I।

त्वं तु गन्तुं न शक्रोऽषि दूरं गन्तव्यमस्ति न: ॥

इति श्रुत्वा वचस्तेषांजयदेवोऽतिशङ्कित:॥

किं करिष्यन्त्यमीत्येतचिन्तयन्पथि ।(?)

तावते मन्त्रयामासुरयं धूतोंऽस्ति वै द्विज: ॥

अस्माभिरेव वस्तून प्रापयिष्यति न: पुन: ॥

घातयिष्यति गत्वायं स्खग्रामे नात्र संशय: ॥

तस्मादेने निहल्याथ गमिष्यामो न चान्यथा ॥

एवं केनचिदुचेतन तन्मध्ये कोऽप्यभाषत ॥

अहो किं मरणेनास्य बट्टा संस्थाप्यतां क़चित् ॥

इत्युक्त्वा जयदेवं तु गृहीत्वा तेऽतिनिर्दया:॥

हस्तौ पादौ तथैकत्र बट्टा चिक्षिपुरन्यतः।

पुनस्तन्मध्यत: कोऽपि महादुष्टोऽतिनिर्दयः॥
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खड़ेन पाणिपार्द तद्वर्द्ध चिच्छेद यत्रत: ॥

ततस्ते गन्तुमनसश्चौरा जग्मुर्यदृच्छया ॥

जयदेवोऽपि प्रारब्धभोगोऽयमिल्यमन्यता ॥

चिन्तयानो जगन्नाथं तत्रारण्ये क्षुधार्दितः ॥

अथ तत्रेल्य नृपतिमृगयां पर्यटन्वने ।

एकाकी हड्यमारूढो धावन्तं मृगमन्वगात् ॥

राजा तत्राजगामाथ जयदेवसमीपगम्।

मृग दृष्ट्रा न विव्याध जयदेवेन शङ्कित: ॥

आरोप्य शिबिकायां तमानिनाय निजं पुरम् ॥

तत्र पद्मावतीं साध्वीमानाय्य नृपतिस्तदा ॥

सेवयामास सर्वेश्च जयदेवं नृपोत्तम: ।

ततो राजा प्रतिदिनं जयदेवदिटक्षया ॥

जगामतद्वहं तस्य तदातिथ्यं चकारसः ।

एवं गतेषु कालेषु कियत्सु च तत: कवि:॥

समाजग्मुस्तु ते चौरा मुद्रामात्रविभूषिता: ॥

साधुवेषधरास्ते तमुपकारं दिदृक्षव: ॥

आगच्छन्तो भगवतो गृहमायान्ल्यसंशयम् ॥

पद्मावती समाहूय पाद्यावैस्तान्ह्मपूजयत्॥

ततस्तान्भोजयित्वा तमाजुहाव नृपं कवि: ॥

राजा तत्रागतस्तं च जयदेवोSभ्थभाषत ॥

पुरस्कृल्य च तान्दुष्टानदुटेनान्तरात्मना ॥

राज त्रेते गुरुसमा महान्त: शास्त्रपारगा:॥

एतेभ्यो देहि वित्तानि पात्रमेतेन संशय: ।

इति श्रुत्वा ततो राजा रत्नानि विविधान च ॥

वस्त्राण्याभरणादीनि ददौ परमभक्तित: ॥

गृहीत्वा तद्धनं ते वै यथेष्टं गन्तुमुद्यता: ॥

तदा प्राह नृपं भूयो जयदेवोऽतिहाँषत: ।

अहो मागें कियदूरं वनमल्यन्तभीषणम्॥

तस्य संतारणार्थीय भृत्यं तेभ्यो नियोजय ॥

वनाद्वहिरिमान्कृत्वा पुनरायातु मेSन्तिकम् ॥

इति श्रुत्वा ततो राजा पदतीन्पश्च तान्प्रति ॥

नियोजयामास तदा ते जग्मुरूँतै: सहाड्दुतम्॥

ततो सर्वनगास्ते(?)तुतरुच्छायामुपाश्रिता: ॥

राजभूटल्या: कथाशेषे तानूचुश्ध विनीतवत् ॥

अहो कवेर्भवन्तः के तहूत कृपया मुदा ।

युष्मदर्थ तु भक्ल्या यद्राजानं प्रार्थयत्कवि: ॥
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इति श्रुत्वा वचस्तस्य राजभृत्यस्य ते खलाः ॥

ऊचुः प्रशंस्य ते सर्वे श्रृंटणु कारणमत्र भी ॥

कनौटराजनिकटे वयं भिक्षाशिनः स्थितः ।

तत्रायमपि चायातो धनाथीं काव्यकृद्धिज: ॥

तथैकस्य गृहे चौय्र्य चकारायं द्विजाधम: ॥

धनिकेन गृहीत्वाथ प्रापितो राजसंनिधौ ॥

राजानं प्राह धनिको नायं विप्रकुलोद्धव: ॥

चोरोSयं निल्यचौय्येंण कदापि पतित: प्रभो ॥

इदानीं मट्ठहे भूलैयैर्धत्वा नीतस्तवान्तिके ।

इति श्रुत्वा ततो राजा चाण्डालाय समर्पयत्॥

गृहीत्वेमं दुरात्मानं मम राज्याद्वहिष्कुरु ॥

अन्यराज्ये तु प्रापय्य जहि खड़ेन पापिनम् ॥

इल्याज्ञां शिरसा कृत्वा चाण्डालस्तं प्रगृह्य च ॥

गच्छंच प्रार्थतो भूयो द्रव्येणापि वशीकृत: ॥

अस्माभिरुत्तो नायं भो वध्यो युष्माभिरेवच ॥

देशान्तरमवश्यं तु प्रापयित्वाडुलिद्वयम् ॥

छित्वा यान्तु नृपद्वारं प्रत्ययार्थ प्रदृश्यताम्॥

इत्येतदुत्कं खीकृल्य नीत्वा तं राज्यतो बहि:॥

अत्र राज्ये वने क़ापि चिछत्वा तत्पाणिपादकम्॥

राज्ञे प्रदर्शयामासुरेिति यातं पुरा स्म भो॥

ततोऽस्मानर्चयामास राज्ञ: स्मृत्वात्मरक्षणम् ।

इति तेषां कथयतांतुमुलः खेsभवट्ठनिः॥

संपपाताशनिघोंरं तेषां मूर्द्धसु तत्क्षणात् ।

ततस्ते राजभृल्यास्तु दृष्ट्रा तन्महदद्भुतम्॥

क्षणात्तूणीं स्थितः सर्वे संज्ञां संप्राप्य ते पुनः।

तत्र श्रुत्वा नृपं यान्तं जयदेवस्य मन्दिरे ॥

तत्रैव ते गतःसर्वे गृहीत्वा धनसंचयम्।

राजानं प्रणिपल्योचुस्ते बद्धकरसंपुटा: ॥

राजंस्ते साधवोSरण्ये मृता वज्रावघातत: ॥

वस्त्रादिकं गृहीत्वा तु वयमेव समागताः॥

इति श्रुत्वा ततो राजा किं जातमिति चाब्रवीत् ।

ततस्ते निजप्रश्नादि वज्रपातान्तमबुवन् ॥

श्रुत्वा तु जयदेवस्तु हाहा कृत्वा मुहुर्मुहु: ॥

रुरोद पद्भयां हस्ताभ्यां छिन्नाभ्यां ताडयन्महीम् ।

तत्क्षणाजयदेवस्य पाणिपादं तु पूर्ववत् ।

प्रादुर्बभूव सर्वेषां पश्यतां नात्र संशय: ॥

।
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असतां ताद्यशानां तु मृत्युं श्रुत्वा तु दु:खित: ॥

रुरोद चछद्मना तस्मातुतोष पुरुषोत्तमः ॥

ददौ हस्ती च पादी च किमाश्चर्यमिदं हरे: ॥

अथ राजातिचिन्तातों जयदेवं प्रणम्य च ॥

पप्रच्छ किमिदं चित्र ब्रूहि मत्कृपया द्विज ॥

उवाच जयदेवस्तं वृत्तान्तं पूर्वत: खकम्॥

चौराणांच यथा तत्वं ततो राजा मुमोद ह ।

तुष्टव जयदेवं तं धन्योऽसि त्वत्समो न वै ॥

दृष्ट: श्रुतो वा लोकेSस्मिन्मित्रशत्रुसमःपुमान् ।

धन्योSहमिति नीचोSपि त्वत्संसगौन्न संशय: ॥

इल्यादि वचसा राजा स्तुत्वागल्य खमन्दिरम् ॥

आश्चर्य पुत्रदरेभ्यो मन्त्रिभ्य: प्रोक्तवान्खयम् ॥

अथ कालेन कियता जयदेवो जरां गत: ॥

तथापि निल्यकमौदि न तल्याज कदाचन ॥

गङ्कास्रानव्रतं तस्य निल्यसंकल्पितं पुरा ॥

एकदा कृतशौचादिश्चलितो जाह्नवीतटम्॥

स्रानमागें जराकान्तो विशश्राम क़चित्कचित्॥

गत्वा कथंचिद्रङ्कायां स्रात्वा पीत्वा जलंपुन: ॥

आगच्छन्पथि बभ्राम निपपात मुमूच्छच ॥

ततस्ते पथिका: सर्वे सिषिचुस्तं च वाससा ॥

छायां चकुस्ततो राजा स्रात्वा तत्राजगामह ॥

दृष्ट्रा तं जयदेवं तु तामवस्थामुपागतम्॥

आरोप्य शिबिकायां तु प्रापयामास मन्दिरम् ॥

खयमागल्य च पुन: कृताञ्जलिरुवाच तम् ॥

अहो जीर्णतरं चेदं शरीरं ते महामते ।

मया हि पादचारेण स्रातुमद्यागतं पुन: ॥

ददामि शिबिकां तुभ्यं कुरुष्व मम भाषितम् ॥

इति श्रुत्वा तु राजानं जयदेव उवाचस: ॥

ममैव शिबिका राजन्संरक्ष भवनेSधुना ॥

पादाभ्यामेव गत्वाहं स्रास्यामीति त्रतं मम ॥

यथाशक्तिस्ततो यामि मा कुरुष्वाग्रहं पुन: ।

इति श्रुत्वा ततो राजा जगाम भवनं खकम्॥

संपूज्य देवतां भुक्त्वा राजकार्यपरोऽभवत् ॥

अथ तस्यां तु रात्रयां वै राजमान्य:पुरोहित:॥

राजादृता महान्तो ये तत्र प्रामे द्विजा: स्थिता: ॥

ते सर्वे ददृशुः खप्रे जयदेवोsपि चाद्भुतम् ॥
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शुछाम्बरधरा काचिच्छुकृा मकरवाहना ।

पद्महस्तारविन्दाक्षी समागल्याब्रवीदिदम्॥

अहं भागीरथी देवी प्रातरादिनिरन्तरम् ।

जयदेवस्य वाप्यां वै निवसिष्याम्यसंशयम् ।॥

जानीह प्रल्ययं तत्र पद्ममेतन्मया सह ।

आविर्भविष्यति जले द्रष्टव्यं भवता पुन: ॥

अयं तुजयदेवो मे भत्कोSतीव प्रिय: सदा ॥

नैतस्य व्रतभहोsस्ति वाप्यां स्रानं करोत्वयम्॥

त्वयापि बोधनीय:स नान्यथा मम भाषितम् ।

किं चान्यं प्रल्ययं (?) तत्र प्रोच्यते तन्निशामय ।

जयदेवेन सार्द्ध तु गलत्कुटोऽपि तत्र चेत् ।

कुटरोगात्प्रमुच्येत स्रात: सप्तदिनादपि ॥

एवं खप्पं प्रपश्यन्त: प्रबुद्धास्ते समागता: ।

एकाग्रे खप्रमूचुर्वे कथां कृत्वा परस्परम्॥

नृपोऽमात्यैग्रौमवृद्धेर्जयदेवस्य मन्दिरम् ।

समागल्याब्रवीत्सर्व जयदेवाय भूपति:॥

श्रुत्वा तज्जयदेवस्तु निजखां स्मरन्हृदि।

नृपादीन्प्राह धन्या वै भवन्तो नात्र संशय: ।॥

यैईष्टा जाह्नवी देवी खप्रे श्रीरिव रूपिणी ॥

किमाश्चर्य भवद्धिर्यदृष्टं खप्रेऽतिदुर्लभम्॥

जगन्मान्या जगन्माता जगदुद्धारकारिणी ॥

आगमिष्यति वाप्यां सा सल्यमेतन्न संशय: ॥

इत्युक्त्वा नृपतिस्तूणीं सामाल्य: सपुरोहित: ।

सदारस्तत्र स्रानीयं गृहीत्वा समुपापयौ ॥

जयदेवोऽपि पूजार्थमघाँदीन्परिकल्प्य च ।

जगाम तत्र वाप्यां तु स्रातुं पद्मावतीयुत:॥

तत्र वापीसमीपे तुगत्वा ते तु नृपादयः ।

जयदेवं पुरस्कृल्य सर्वे तत्रावतस्थिरे ॥

जयदेवोSथ स्रानीयं मन्त्रं भत्तया पठञ्जले ।

प्रविवेश तदा गङ्गा तत्र प्रादुर्बभूव ह ।॥

ऊर्मितं तजलं जातं दुग्धकुन्देन् 1

तादृशी सिकता जाता यथा गङ्गासरित्स्थिता ॥

प्रादुर्बभूव पद्मयं तज्जले दृट्रातिहर्षिता: ।

राजा च जयदेवश्च तथान्ये ये समागता: ॥

तुष्टुबुस्तां जनास्तत्र गङ्गां त्रिपथगामिनीम्।

जयदेवोऽपि हर्षाश्रुपरिक्न्निदृगम्बुजः॥
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स्रात्वा पाद्यादिभिवैव पूजयामास भक्तित: ॥

तस्मिन्सप्तदिनं तत्र दिव्यदेही बभूव सः॥

एवमन्येSपि ये तत्र यं यं कृत्वा मनोरथम्।

स्रानपूजादिकं चकुरापुस्तेऽखिलमीप्सितम्॥

इत्येतज्जयदेवस्य माहात्म्यं कथितं मया ॥

यःपठेच्छुणुयदेतत्तस्य भक्तिईड्ढा भवेत् ॥

कामी कामानवापयेत जगन्नाथप्रसादत: ॥

उत्तमां गतिमाप्रोति दुर्लभामपि योगिनाम् ॥

इति श्रीभगवद्भक्तिमाहात्म्ये जयदेवचरितं नामैकचत्वारिंश: सर्ग: ॥’इति ॥

श्रीयुतमहामहोपाध्यायश्रीदुर्गप्रसादपण्डितैः काव्यमालायां प्रकाशितायाः श्रीगो

वर्धनाचार्यप्रणीतायौसप्तशल्याष्टिप्पणे जयदेवकविसमयो युक्या निणत:॥तथाहि

‘जयदेवकविश्च वङ्गदेशाधिपस्य बछालसेनसूनोलैक्ष्मणसेनस्य सभायामासीदिति श्री

सनातनगोखामिनां मतम् ॥ ‘गोवधनश्च शरणो जयदेव उमापति: ॥ कविराजश्चा

रत्नानि समितैौ लक्ष्मणस्य च ॥’इल्ययं श्ग्रेको लक्ष्मणसेनसभागृहद्वारोपरेि शिलाया

मुत्कीर्ण आसीत्। तस्माद्रोवर्धनजयदेवादय: सर्वऽपि लक्ष्मणसेनसभायामासन्निति

केचित्॥ लक्ष्मणसेनश्व खित्रस्तसंवत्सरस्यैकादशशतकसमाप्तिपर्यन्तं वङ्गदेशं पालया

मासेति केचिदितिहासविद:’इति ॥ अतो जयदेवकविजीवनसमयोऽपि खिस्तसंवत्सर

| स्यैकादशशतक आसीदिति फलितार्थ: ।

जयदेवकविकृतो गीतगोविन्दकाव्यादन्यः कोऽपि ग्रन्थो लोकेन क़ापि श्रुतो नापि

प्रसिद्ध: । प्रसन्नराघवनाटककती जयदेवस्तु कौण्र्डिन्यगोत्रोद्भव: सुमित्राकुक्षिजन्मा

महादेवतनयः। श्रृंटङ्गारमाधवीयचम्पूप्रणेता जयदेवध अज्ञातपितृनामादिकः कैष्ण

पू्ाल्द । अत उभावप्येती गीतगोविन्दकाव्यप्रणेतुर्जयदेवाद्धिन्नाविति सुविश

! गीतगोविन्दकाव्यस्थं ‘उन्मीलन्मधुगन्धलुब्ध’ इत्यादिपद्य खित्रस्तवर्षीयचतुर्दशश

तकसमुद्भवेन वङ्गदेशीयेन श्रीविश्वनाथकविराजेन खकृतसाहिल्यदर्पणाख्यग्रन्थस्य

दशमपरिच्छेदे वृत्यनुप्रासोदाहरणतयोपन्यस्तं दृश्यते । एतेन तत्कालीना विद्वां

सोऽपि गीतगोविन्दकाव्यं सत्काव्यतया खीचकुरेति ज्ञायते ।

1 अत्र प्रकाशितयोष्टीकयोर्मध्ये प्रथमा तावद्रसिकप्रियाख्या श्रीकुम्भनृपतिविरचिता।

अस्या आदर्शपुस्तकद्वयमस्मत्सुहृत्तमैः महामहोपाध्यायश्रीमहुर्गाप्रसादपण्डितैः कति

पयसंवत्सरेभ्य. पूर्व मदभ्यर्थनर्यव मन्निकटे प्रेषितमासीत् । लेखकप्रमादप्रचुराभ्यां

निरुक्तादर्शपुस्तकाभ्यां यथामति संशोध्य प्रकाशितेयं टीका रसिकमनोविनोदनाय ।

१ काव्यामालायां प्रकाशितस्य आयोसप्तशतीग्रन्थस्य प्रथमपृष्ठस्थटिप्पण्यां द्रष्टव्यम् ।

२ प्रसन्नराघवनाटक प्रस्तावनायां ‘ विलासो यद्वाचां ’ इत्यादि तथा 4 लक्ष्मणस्येव ?

इत्यादि श्रेठोकद्वयं द्रष्टव्यम् । (निर्णयसागरमुद्रितपुस्तकस्य पृ० ५)

३ श्रृंङ्गारमाधवीयचम्प्वादौ मङ्गलाचरणश्ठोके द्रष्टव्यम् । इयं चम्पूः नाद्यापि कापि

मुद्रयित्वा प्रकाशिता । अस्या हस्तलिखितमपूर्ण पुस्तकमेकं मया दृष्टमासीत् ।
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एतट्टौकाकर्ता श्रीकुम्भनृपतिसुतु संप्रति लोके ‘मेवाड'इति नाम्रा प्रसिद्धे मेदपाटदेशे

राज्यं चकरेति टीकावतरणिकात एव ज्ञायते ॥ अस्य राज्यसमयसुतु खिस्तसंवत्सरस्य

चतुर्दशशतकस्य प्रथमपाद आसीदितीतिहासतोऽवगम्यते ।

अत्र प्रकाशिता द्वितीयाटीका रसमञ्जयाँख्यातुमहामहोपाध्यायश्रीदिनेश्वरात्मजेन

महामहोपाध्यायश्रीशंकरमिश्रेण संप्रल्यज्ञातकुलादिविशेषणस्य श्रीशालिनाथाभिधानस्य

पुरुषस्याज्ञया विरचितेति टीकापुष्पिकातो ज्ञायते ॥ एतट्टीकाया आदर्शपुस्तकमेकम

स्मत्सुहृद्वरै: श्रीमद्धि: पणशीकरोपावहैवासुदेवशास्त्रिभिर्महता प्रयत्नेन संपादितम् ।

तदनुरोधेन च संशोध्य प्रकाशितेयमपि टीकात्र बालोपयोगितया ॥

उभयटीकानुसारेण पाठान्तराण्यपि टिप्पणीषु नियोजितान्यस्मिन्संस्करणे मूल

विवेकार्थम् ।

एतत्पुस्तकस्य मुद्रितपत्रसंशोधनकर्मणि प्रथमं श्रीमद्धिर्वसुदेवशास्त्रिभिः कियत्स

हाय्यं कृतम् ॥ किं तु अग्रे मानुषखभावसुलभशरीराखास्थ्यवशात्खदेशं प्रति यातेषु

तेषु निरुक्तसंशोधनकर्म मय्येवापतत् । अत: प्रमादाद्यत्किचिन्यूनमत्र दृश्येत तत्पर

मदयालुभि: सुधीभि: क्षन्तव्यमिति सविनयं प्रार्थयाति

विद्वदनुचर:

तेलङ्गोपाख्यो रामकृष्णस्सूनुमैड़ेशशर्मा ॥

-

1

।



श्रीजयदेवकविविरचिर्त

गीतगोविन्दकाव्यम् ॥

कुम्भन्नृपतिप्रणीतरसिकप्रियाख्यव्याख्यया

महामहोपाध्यायर्शकरमिश्रनिर्मितरसमञ्जर्याख्यव्याख्यया च

संवलितम् ।

प्रथमः सगेः १

----=sKPa=

•५ SN -->\ा- ---

मेचैमेंदुरमम्बर्र वनभुव: श्यामास्तमालदुमै

नैक्त भीरुरर्य खमेव तदिर्म राधे गृहं प्रापय ॥

रसिकप्रिया.

कल्याणं कमलापतिर्दिशतु मे य: कौसुतुभ राधया

वीक्ष्य स्वं प्रतिबिम्बितं प्रतियुवले षेति तक कुलम्।

तिर्यग्वक्रितकन्धरं वलितया सासूयमालोकित:॥१॥

सीSव्यान्मामरविन्दनाभ उदयद्यन्नाभिपद्मालया

पद्मा पद्मविमीलमीलनविधिप्रावीण्यवत्रेत्रयो: ।

वस्थाद्वन्द्धभवानुभूतिजनितकीडासुखान्यन्वभूत्॥ २ ॥

दिश्यान्मेऽर्धशिवातनु: स भगवान्निल्योदितां संपदं

शम्भुर्विश्वजयश्रिय: परवशीकरैकसत्कार्मणम् ।

यत्रैकाङ्गनवीनविभ्रमरसादेकाङ्गगुसेरना

खादात्संभवदद्भुतैकपरमा जागर्ति हेमाद्रिजा॥ ३॥

नलवा मतङ्गभरतप्रमुखान्सुगीत

संगीतशास्त्रनिपुणाञ्जयदेववचाम् ।

रसमक्षरी.

*--------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

लम्बोदरमवलम्बे यं वेद न तत्वतो वेद: ॥। १ ॥



गीतगोविन्दकाव्यम् [सगः १

श्रीकुम्भकर्णनृपतिर्विवृर्ति तनोति

गानं निधाय सरसं रसिकप्रियाह्लाम् ॥४॥

श्रीवैजयायेनसगोत्रवर्य: श्रीबप्पनामा द्विजपुङ्गवोsभूत् ।

हरप्रसादादपसादराज्यप्राज्योपभोगाय नृपोऽभवद्य: ॥५ ॥

यदन्वये निर्जिततर्कवादिपद: पदं तत्परमा व्यभाति ॥(?)

श्रीमेदपाटे गुहिलप्रधाने यत्राभवन्भूपतय: प्रसूताः ॥ ६॥

तत्र क्रमाद्भव्यपरम्पराढये हम्मीरनामा नृपतिर्बभूव ॥

- चन्द्रादिरढ़नप्रकरकमेण रत्नाकरे कल्पतरुर्यथासीत्॥७॥

मासाद्य यो ददिरनन्तगुणानि कामम् ।

पश्चाननो विषमधाडिषु यः प्रसिद्ध

श्चके मृधान्यखिलशत्रुभयावहानि॥८॥

तस्मादभूसत्तनय: प्रभूतनय: पराय: सदय: शतायु:।

श्रीक्षेत्रारिंसह: प्रतिपक्षनागसिंह: पराहंकृतिमत्तसिंह: ॥९ ॥

ततोऽभवलुक्ष उदीतलक्षविपक्षपक्षक्षयकारदक्ष: ।

गयाविमोक्षास्थितधर्मरक्ष: खक्ष: कृतत्रयक्षसमस्तलक्ष्य: ॥ १० ॥

तन्नन्दनो निर्जितपूर्वराजचारित्रसंपादितमेदिनीक: ।

श्रीमोकलेन्द्रः प्रणतारिमौलिमाणिक्यभाभासितपादपद्म:॥ ११ ॥

श्रीकुम्भकर्णस्तदनु क्षितीन्द्र: क्षिति बिभतीन्द्रसमानसार: ।

शेषादिकेभ्यो धरणे धरित्रया भरस्य विश्राणितविश्रम: सन्॥१२॥

स श्रीशभक्तिप्रवण: प्रवीण: संगीतशास्त्रSखिलशास्त्रवेत्ता ।

श्रीगीतगोविन्दसुगीतकस्य नव्याकृर्ति व्याकृतिमातनोति ॥१३ ॥

जिल्वा तु पृथिवीं कृल्वा तत्पतीन्करदायिन: ।

राधामाधवसारस्य रसिको रमतेऽधुना ॥ १४ ॥

प्रल्यज्ञायि प्रबन्धो यो जयदेवेन धीमता ।

न तस्य विद्यते लक्ष्म सर्वाड्रैरुपलक्षितम् ।१५।

अतः खरादिभि: षड्भिरड्रैः संयोज्य तथ्यताम्।

नील्वा गीखा तदा हिल्वा कुटीकासु प्रवल्र्यते ।१६ ॥

श्रृंटङ्गरे सप्रपवे रसइह रुचिरौचित्ययुत्तौो प्रकृटे

ऽलंकारे नायिकाया गुणगणगणने वर्णने नायकस्य ।

गीतौ प्रीतैो च वृत्तौ लयमनु रसिका: कौतुकं चेत्तदेमा

दोषैसैक्ता गुणाढया: श्रयणुत नरपते:कुम्भकर्णस्य वाचः॥१७॥

स किं बन्ध: श्ठाध्यो व्रजति शिथिलीभावमसकृ

द्विचारेणाक्षिप्तो ननु भवति टीकापि किमु सा ।

इयामतामरसदामसुन्दर: पादपङ्कजनमत्पुरन्दर: ।

वर्धमानभवदावपावक: पातु कोsपि वसुदेवशावक: ।॥। २ ॥
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इत्र्थ नन्दनिदेशतश्वलितयो: प्रल्यध्वकुञ्जद्रुर्म
च-X Q' -५ च-५ -->&

राधामाधवयीजयांन्त यमुनाकूल रह:केलय:॥ १ ॥

न या ग्रन्थग्रन्थिप्रकटनपटु: किं तु तददो

द्वयं युत्त कर्त प्रभवतितरां कुम्भनृपतिः॥१८॥

श्रृंटङ्गारोत्तरसत्काव्यवेदिविद्वन्मुदे मया ।

मेघेमेंदुरामल्यादिपद्य व्याक्रियतेऽधुना।॥१९॥

। गमकालापपेशलतया मध्यमग्रामे षाडवेन मध्यमग्रहेण मध्यमादिरागेण गीयते।

गणपतिमभिमतफलदं वरदं प्रणिपल्य सिद्धिगुणविशदम् ।

! गीतौ जयदेवकृते धातुं कुम्भो नृपस्तनुते ॥ २०॥

अथकुम्भकर्णनृपति: खुतुखा नल्वा सरखतीं देवीम्।

खरपाठतेनकानां करोति गुम्फं सुमानार्थम्॥२१ ॥

मे चैरिति ॥ जयन्ति सर्वोत्कर्षण वर्तन्ते । सर्वोत्कृष्टवेन नमस्करणीयखमुक्तम्।

तेन नमस्कियाकाव्यमुखं द्योतितम् । आशीर्वा ॥ कास्ता रह:केलय: सुरतक्रीडा: ।

, ‘रहो गुहे रहो रते’ इति । तासां विषयं निर्दिशति । क़ । यमुनाकूले प्रल्यध्वकुञ्ज

इमम्। अवनि कुज्ञइमोsवकृहम:। अवकूलइमं प्रतीखध्वकृहमम्। नलू चात्र
निल्यसमासल्वाद्वाक्येन न भवितव्यम् । नैतदस्ति । प्रतिशब्दस्य वीप्सायां

कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विहिता । तद्योगे यथा स्यादित्येवमर्थ: । तस्याश्च वाक्य

एव प्रयोगो नात्रेति वाक्यमपि स्यात्। ‘अर्थमर्थ प्रति’इत्यादि भाष्यकारप्रयोगाच ॥

कस्मिन्सति ॥ रह एकान्ते ॥ एकान्तं कयो: । राधामाधवयो: । अत्र राधाया जगद्रु

रुपरिग्रहेण सकलमातृत्वेनाभ्यहिंतखादल्पाक्षरतरखाच पूर्वनिपात: ॥ किंलक्षणयो: ॥

' इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण । कृष्णोतेरनु नन्दनिदेशत इति । नन्दसमीपाचलितयो: ॥

। तमेव प्रकारमाह—हे राधे, तत्तस्मादेतोरिमं मछक्षण जन त्वमेव यूहूं प्रापय । सा
। मान्यनारीव्यावृत्या गृहिणीनिर्वलें संभोगादिकर्मणि समुदिता भवेल्यर्थ: । अत्र ग्रह

शब्देन तात्स्थ्यदृहिण्युच्यते। गृहशब्दच्छलेन तामेव पुरस्कृल्य वनविहारदर्शनात् ।

अत्र प्राप्रोतिरुदयार्थ वर्तते । ‘प्राक्ला भोक्ष्ययुक्तिेषु' इति चूडामणि: (?)॥ लवयैवाहं

गृहिणीमान् स्यामिति यावत् ॥ एवकारोऽन्ययोगव्यावृत्यर्थ: । तस्मादिति किम् ।

! यतोऽयं मछक्षणो जनो भीरुः। भीरुरिति । एभिभौवहेतुभिः स्मराहतीःसोढुमस

इह खलु प्रारीप्सितसमाप्यर्थमेतत्काव्यं प्रतिपाद्य राधामाधवकेलिस्मरणरूपं मङ्गलमा

दावाचरति—मेचैरिति ॥ राधामाधवयो रहःकेलय एकान्तक्रीडा जयन्ति सर्वोत्कर्षण व

र्तन्ते । किंभूतयो: । इत्थमनेन प्रकारेण नन्दनिदेशतो नन्दाशया चलितयोःप्रस्थितयो: ।

कीदृशी नन्दनिदेश इल्यत आह-त्वमेवेल्यादि ॥ हे राधे, तत्तस्मात्वमेवेमं कृष्णं गृहं

प्रापय । अत्रैवकारः कोपोक्ौ । बाल्येsयं यत्वयैतावदूरमानीतस्तस्मात्वमेव गृहमपि प्रा

पयेत्येवाभिप्रायात्। कुत: । यतोSयं कृष्णो नत्त रात्रौ भीरु: शिशुत्वाद्भयशील: । भय

हेत्वन्तरमाह-मेचैरित्यादि ॥ अम्बरमाकाशं मेचैमेंदुरं लिग्धम् । तथाच वनभुव:
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मर्थ: ॥ तानेव भावानाह-अम्बरमाकाशं मेचैमें दुरं सान्द्रस्निगध वर्तते ॥ अपरंच ॥

तमालदुमै: श्यामा वनभुवो वर्तन्ते । अपरं च । नत्त रात्रिकाल: । एवं देशकालव

सुतुलक्षणा विभावा: सूचिता: । किमुक्त भवति । अत्र काव्ये श्रृंटङ्गाररसप्राधान्यात्तस्य

मेघाद्यास्त्रयोऽप्युद्दीपनभावा उत्क्ता भवन्ति । राधाद्या आलम्बनविभावा: । भीरुरिल्य

स्यानुभाव: । हर्षावेगशङ्कौत्सुक्यत्रीडाचपलतादयो व्यभिचारिण: ।इत्र्थ कार्यकारणसह

कारिभी रतिस्थायिभाव: सकलरससम्राट् सप्रपवः संभोगाख्योऽभिलाषविरहेष्यौसू

यालक्षणो विप्रलम्भ: श्रटङ्गार: साङ्गोपाङ्ग: समुन्मीलितो भवति ।तदुक्तम्–“कारणान्यथा

कार्याणि सहकारीणि यानि तु ॥ रल्यादे: स्थायिनो लोके तानि चेन्नाठयकाव्ययो: ॥

विभावा अनुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिण: ॥ व्यक्त: स तैर्विभावावै: स्थायीभावो 1

रसःस्मृर्त’॥ तथा चाभाणि भरतेन–“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्प

त्ति:–’इति । एवमेतेन पथा श्रीजयदेवेन कविना रसमुख्ये स्थिरीकृते तदाशयम- !

बुट्टा कैधिद्याख्यातं तत्तावन्न विचक्षणपरीक्षाक्षममीक्षामहे। तथाहि । इत्र्थ नन्दन

देशतो नन्दादेशाचलितयो: केलयोजयन्ति।इत्थमिति किम् । राधा काचनगोपिका ॥

तस्या नन्देन संबोधनम्।।हे राधे, इमं मम शिशुं रात्रौ भीरुं लमेव गृहं प्रापय ल- 1:

य्येव मम विश्वास इति ॥ तदा नायकस्य शिशुखेन परवशल्वं, तस्याश्ध धात्रीलंर्वे, न

न्दस्य दूतीकर्म, श्रृष्टङ्गारविभावानां भयानकहेतुल्वं, कविनिरूपितरसस्यान्यथाल्वं चाप

द्यते । तत्र तेषामायुष्मतांकउपालम्भ: । यत:–“निर्देशो भाषणादेशसामीप्यार्थमजा- ;

नतः । आदेश एव विश्रान्तमतेव्र्याख्या भवेन्न किम्॥ लोके किं कूपमण्डूक: समुद्रमपि !

तत्समम्न वेद वेदवादोऽयमिति श्रुतिभिया किल॥’ अथैवं नन्दादेशदनुतथा ग्राम्य- 1

तायां श्रृंटङ्गारो विनाशितो भवति । यथाह-‘अथ श्रृंटङ्गारपरता सुतरां सा तिरस्कृता ॥ 1

यत: कुलवधूवत्सा चमत्काराय संवृता ॥ श्वशुरे वदति प्राय: सृयूनो रतमनु स्नुषाम् ।

सा नाम ग्राम्यतापीटा सापि नेष्टा विपश्चित: ॥ प्रयुक्त कविना द्विखं तदाशय

मजानत:(ता) ॥ नन्दनिर्देशहारिण्यास्तस्या एकल्वमिष्यते ॥ नायकत्वं यदान्नातं हरे:

काव्यकृताकृता ॥ तस्यां तस्मिन्विनिक्षिसे गति: का नाम तस्य ते ॥ यो गीतगोविन्द

इति प्रबन्धो गोविन्दनेतारमनु प्रबद्ध: । राधावशे तत्र कृतेऽर्भकखात्स गीतराध: क- |

थमत्र न स्यात्॥ प्रामाण्यं सुधियोऽवदन्कविगिरां धमेंौपदेशे बुधा यत्तन्नो भवितुं 1

मुधार्हति गुरोराज्ञा विचायीन यत्। तत्रेदं तु विचारणीयमिह यो यस्या: करो दी- 1

यते रक्षायै स च कामयेत यदि तां तर्तिकचिदद्यावधिम्॥ श्रृंटङ्गारोपक्रमे चात्र भया- 1

काननभूमयस्तमालदुमैस्तमालवृक्षैः श्यामाः। कुत्र जयन्तील्यत आह—प्रत्यध्वेति ॥ !

यमुनायाः कूले प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमम् । अध्वन्यध्वनि कुजे कुजे द्रुमे द्रुम इत्यर्थः। यद्वाsध्वनः

कुञ्जान् द्रुमांछक्षीकृत्येत्यर्थः । नच नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिममित्यत्र ‘द्वितीयाटौस्स्वेनः’

इति सूत्रेणैनादेश: कर्थ न भवतीति वाच्यम् । अन्वादेशविषयत्वाभावात् । किंचित्कार्य

विधातुमुपात्तस्य कायर्गन्तरं विधातुं पुनरुपादानमन्वदेश: । किंचित्कार्य विधातुमिति।

अपूर्व बोधयितुमित्यर्थ: । भीरुत्वस्य अनु वाक्यत्वेन विवक्षितत्वात् । ‘अम्बरं व्योम्त्रि वा

|

|

|
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f

।

[

।

|

।

।

१. काव्यप्रकाशे ४ उछासे.
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? नकनिमित्तता ॥मेघाडम्बरतादेस्तन्महद्याख्यानकौशलम्॥ अन्यहेतुभिरन्यास्योत्पत्ति

द श्रेदृश्यते तदा । विस्मयस्थायिभावखादद्भुतोपस्थितिर्न किम्॥ धात्रीयोगान्न श्रटङ्कारो

के न हास्यो रहसीङ्गितै: । न भयानकता तस्माद्रस: कोऽत्रावतिष्ठताम्॥ तस्मादत्र वि

भावानुभावसंचारेिभिर्भवेत् ॥ श्रृंटङ्गारो नन्दसामीप्यात्तयोश्चलितयो: खत:॥ यथा

द द्रव्याणि नानालं भावान्तरविभावत: । व्रजन्ति नानारसतां तथा भावास्त एव हि॥

ह एवं मेघादयोऽपि स्यु: श्रृंटङ्गरेच भयानके ॥ विभावाद्यवियुत्तेतन भावकेन विभावि

द ताः’॥ तस्मात्काव्याभिप्रायसूचितश्टङ्गारपरवेनत्र कृतं व्याख्यानमेवन्याय्यमिति । अत्र

? मेचैरिति बहुवचनेनाक्रममेव नवभिरप्यवस्थाभिराक्रमणाचेतसोऽन्यथावृत्ति: सूचिता ॥

i, अम्बरमिति खच्छन्दविहारभङ्गशङ्कां मा कृथाइति । वनभुव इति बहुवचनेन नानाव

६ स्थरतक्षमं प्रदेशबहुल्यं द्योतितम्। नक्तमिति कालस्य खच्छन्दप्रच्छन्नकामुकयोग्य

ल लवमुक्तम् ॥ माधवशब्द: सल्यामपि लक्ष्म्यां तस्यामनुरागातिशयद्योतनार्थ: ।। यमुनाकूल

ढ इति रतिश्रमनिराससाधनशिशिरसमीरसद्भावार्थम्। अयमिति रयुद्रेकाकुलतया खा

त हेष्वप्यौदासीन्यद्योतनाय । यथा श्रीहर्षमिश्रस्य हंसेन खात्मनि निराशीभूतेन–“गति

द्व स्तयोरेकतरस्तमर्दयन्’ इत्याद्यभाणि ॥ यथा वा श्रीकालिदासस्य ईश्वरेण तयावगणिते

: आत्मन्यनास्थापरवेन—‘अयं जन:प्रछुमनास्तपोधन’इत्याद्यवाद । अत्र वर्णवृत्य

नुप्रास: शब्दालंकार: । पूर्वार्ध समुच्चयोऽर्थालंकार: । तछक्षणं तु-‘तत्सिद्धिहेतावेक

द्र: स्मिन्यत्रान्यत्तत्करं भवेत्। समुच्चयोऽसौ’ । यथा—‘दुर्वौरा: स्मरमार्गणा: प्रियतमो

दूरे’ इत्यादि ॥ उत्तरार्ध चाशी: । तद्योजनं च–सर्वेौत्कृष्टास्ता:केलयो विलासकलासु

कुतूहलन: पान्तु । अत्र शब्दार्थालंकारयोरर्थालंकारयोश्ध संस्ष्टि:–“सेष्टा संसृष्टिरे

तेषां भेदेन यदिह स्थिति:’ इति। अत्रायमिल्यात्मन्यौदासीन्यद्योतकं सर्वनामपद तिल

कायमानं बिभ्राणा सृयूक्ति: समुचितपरभागातिशयेन रुचिरतामावहन्ती शरदिन्दुसुन्द

: रवदनेव श्यामतिलकेन श्यामेव शुभविशेषकेण विभूषिता अथैौचित्यचमत्कारकारिणी

सकलकविकुलललामभूता कामपि विच्छित्तिमातनोति । यथा-‘मम्मानि द्विषतां कु

: लानि समरे खत्खड़धाराजले नाथास्मिन्निति बन्दिवाचि बहुशो देव श्रुतायां पुरा ।

.. मुग्धा गुजैरभूमपालमहिषी प्रत्याशया पथसःकान्तारेचकिता विमुवति मुहुः पत्युः

: कृपाणे दृशौ ॥' अत्र मुग्धापदं कैश्चित्काव्यलिङ्गमल्यलंकारोऽभाणि । तन्न ।तछक्षण

भावात् ॥ लक्षण तु—‘काव्यलिढं हेतोर्वाक्यपदार्थता'इत।नात्र ‘वपु:प्रादुभी

वात्-’ इतिवद्धेश्तोवाकयार्थता ॥ नापि ‘प्रणयसलीलपरिहासरसाधिगते:’ इतिवदने

कपदार्थता । नापि ‘भस्मोदूलन भद्रमतु भवते'इतिवद्धेतोरेकपदार्थता । तस्य गर्ति

f- त एव प्रष्टव्या: । एवामह सुनिपुणमपि निरूप्यमाणोऽलंकृतिगुणो न विद्वचित्तचमत्कृ

1 तिमातनोति ॥तहिं काव्यचारुतानिबन्धनश्हाररसखीकारेण रसवदलंकारता इल्यपि
---->---------->-->--->-->--->-->--->--->--->---->--->--->-->---->--->--->---->-->----

* ससि’ इत्यमर: । ‘दोषा नत्त रात्रौ’इति च । ‘त्रस्तो भीरुभीरुकभीलुका:’ इत्यपि ॥

४- ‘निदेश: शासनंच स:’इति च । ‘निकुञ्जकुजैा वा कृीबे लतादिपिहितोदरे’इति च ॥

:- ‘रहश्रृधोपांशु चालिझे एकान्ताथेंSव्ययम्’ ॥ १ ॥ अत्र रागिमुमुक्षुसाधारणप्रवृत्यर्थ सक

 

 

 

१ नैषधे,
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वाग्देवताचरितचित्रितचित्तसद्मा --- ।

पद्मावतीचरणचारणचक्रवतीं । ।

नाशङ्कनीयम्। यतोऽत्र श्रृंटङ्गारस्य प्राधान्यादलंकारखं येनालंकारता । यदाह–“प्र

धाने यत्र वाक्यार्थ यत्रायान्ति रसादय: । कान्ये तस्मिन्नलंकारो रसादिरेिति मे

मति:’ ॥ प्रकृतेि तु श्रृंटङ्कारस्य प्राधान्यमपि प्रतिपन्नम् । अत्र वैदभॉरीति:—‘अस्पृष्टा

दोषमत्राभिरनल्पगुणगुम्फिता । विपचीखरसैौभाग्या वैदभांरितिरिष्यते' ॥। श्रृंङ्गारा

वस्थानसूचिका कौशिकोवृत्ति: । संभाविता गीति: । तस्याश्च लक्षणम्— |

‘संभाविता भूरिगुरुद्वंकलावार्तिके पथि’। मध्यो लय: । प्रसादो गुण: । अनुकूलो

नायक: । खाधीनपतिका नायिका ॥ पूर्वार्धऽभिलाषलक्षणो विप्रलम्भ: । अपराधें सं

भोगश्व श्रृंटङ्कार: ॥ एवं केलय इति कथाबीजलक्षणं वस्वपि निर्दिष्ट भवति ॥। एवं च

त्रिविधमपि काव्यमुखं महाकविना समुन्मीलितं भवति ॥ यदत्र कश्चित्संभोगश्रृंटङ्गारल- ''

क्षणं वस्त्ववदत्स एव चास्य विवेचनक्षम:॥ शार्दूलविकीडितं छन्दः।यथा-‘सूयौ- |

... वैर्मसजस्तता: सगुरव: शार्दूलविकीडितम्'।१॥ कविरिदानीं सकलकलिकलुषहारि- |

हरिचरितानुस्मरणसरसतापादनेन तद्भक्ताननुगृह्लन्समुचितेष्टदेवताभावनाभावितान्त:- 1

करणस्तत्फलभूतं श्रृंटङ्गारोत्तरं प्रबन्ध कर्तु प्रतिजानीते–वाग्देवतेति ॥ जयदेवक- ''

विरेतं गीतगोविन्दाभिध प्रबन्ध करोति। अत्र जगदानन्दकन्दलीकन्दगोविन्दपदार- 1

विन्दमकरन्दामोदमधुरतराखादमधुकरमधुरचेता भागवतप्रधान: परमकारुणिको जय- Jी

देवकविदेंवदेवे भगवल्याविष्टचित्त: कलिकलुषान्त:करणत्वेनेतस्तत: परिविक्षिप्तान सु- 1'

खेन तदभिमुखीकरणाय कलावतीकेलिकुतूहलिनं हलिसोदरं निरूपयितुं निर्गुणं निरु- |

रूपयिषु: ‘निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीश्वरा: । ये मन्दास्तेSनुकम्प्यन्ते सविशेष- ''

निरूपणै: ॥’ इति दर्शयितुं धर्मार्थकामा: खनुष्ठिता मोक्षायेति मोक्षोपायतया I

त्पत्तिद्वारेण नितम्बनीमूलखमुपदर्शयितुं तद्विशिष्टं वासुदेवं विवर्णयिषुरेिमं प्रबन्ध- |

मुपनिबधाति ॥ तथा चोक्तमभियुतै:–“संसारे यदुदेति किचन फलं तत्कृच्छूसाध्यं :

नृणां किं त्वेतत्सुखसाध्यमस्ति युगलं सम्यग्यदि ज्ञायते । तछक्ष्मीसमुपार्जनं पुलकिनां 1:

रक्तस्खरं गायतां तत्कान्तारतिनिस्तरङ्गमनसामुत्पद्यते नन्दन: ॥’ इति ॥ कामशा- 1.

लजनमनोहर शूङ्काररसगर्भ भगवत्केलिवर्णनरूपं काव्यं क्रियत इत्यभिधेयं प्रतिजानीते—

वाग्देवतेति ॥ जयदेवकविरेतं गीतगोविन्दाख्यं प्रबन्ध करोति । कीदृशम् ।। श्रीलक्ष्मी |

राधारूपेणावतीणौ, वासुदेव: कृष्णस्तयो रतिकेलिकथया सुरतक्रीडानुवर्णनेन समेते यु- |

क्तम् । ननु वासुदेवकेलिवर्णनं बहुषु ग्रन्थेषु वर्तत इति किमनेनेत्यत आह-वागेदवतेति ॥ 1

वाक्स्वरूपा या देवता सरस्वती तस्याश्चरितेन प्रसादमाधुर्यादिगुणसंपन्नलोकोत्तरकाव्यर- 1,

चनारूपेण चित्रितं चित्रमालेख्यं तयुक्त कृतं चित्तरूपे सद्म गृह यस्य सः। अत्र सकल- |

जनाह्लादकारित्वेन नानावर्णमयत्वेन वाग्देवताचरितस्य चित्रत्वेन निरूपणम् । चित्त च |

विचित्रकवितारूपमहाधननिधानत्वने कृष्णकेलिवर्णनादिना संसारतापसंतप्तकविजनविश्रा- 1

मस्थानत्वेन सद्मातया निरूपितम् ॥ अपरमपि गृह विविधपुत्रिकाभिरालेख्यैर्मण्डिर्त भव- 1
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श्रीवासुदेवरतिकेलिकथासमेत- -- -

मेतं करोति जयदेवकविः प्रबन्धम्॥२॥

- खेत्रsपि–“किं स्यात्परत्रेल्याशङ्का यस्मिन्कायें न जायते।न चार्थघ्र सुख चेति शिक्षा

- स्तास्मिन्व्यवस्थिता:’ ॥ इति ॥ परस्त्रीगतोSप्ययं रस उपनिबध्यमानो न पातकाय ।

: यत:–“कान्तासंमिततया’ इत्युपदेशप्रामाण्यात् । यथा–एवं श्रीवासुदेवरतिके

- लिकथासमेतम्॥श्रीश्ध वासुदेवश्ध तौ । तयो रतिकेलिकथासमेतम्। अत्र स्त्रीनामला

ञ्छितं सर्व श्रीरेति ।श्रीशब्देन राधाभिधीयते । अथवा श्री: शोभा लक्ष्मीवी तद्वतो

वासुदेवस्य । तदसूचि पूर्वपये माधवशब्देन । रात केलीति । सुरतकीडाकथनेन वा

: रल्या श्रृंटङ्कारस्थायीभावेनानुरागेण या:केलय: कथा: परस्परसंकथनानि तत्समेतम् ।

अथ कविरात्मनो विशेषणद्वारेण सरखतीचरणकिंकरल्वं अनुच प्रबन्धस्य पद्मावतीदे

वतासमाराधनफलल्वमाह-वागदेवतेति ॥ वागदेवताचरितेन चित्रितं संजातचित्र चि

: त्तसद्म यस्य स तथा । सरखल्यनुस्मरणपरहृदय इल्यर्थ: । अपरं च । लक्ष्मीचरणसेव

काग्रणी: । पद्म करेSस्ति यस्या: सा पद्मावती लक्ष्मी: । ‘शरादीनां च’ इति दीर्घ: ॥

अथ पद्मावती अष्टाक्षरमत्राधिदेवतं तस्याश्चरणचारणेन परिचर्याविशेषेण चकवर्ती ॥

कविराज इल्यर्थ: । ‘पद्मावती तस्य कलत्रमेके वदन्ति यत्तन्न विचारचारु ॥ यत: स

दाचारपरम्परैषा गृह्वन्ति तन्नाम न नाम सन्त:॥ कर्मादि सदैवतसंप्रयोगे तत्कीर्तन

... किं न विशेषगर्हम् । रहो विहाय क़चनापि दृष्टं सतां खकान्ताप्रणयादिकं तु ॥’अत

स्तद्याख्योपेक्षा ॥ एवं यद्यप्यस्ति तत्वं तथापि महतामिहालौकिकचमत्कारिचरितं किं

: चिदीक्ष्यते–“तथाहि सल्यभामाग्रे ननर्त नरकान्तकृत् ॥ देहार्थ च बभारेमामीशो

योगिवरोऽपि सन् ॥ अथवा भक्तियोगस्य खभाव: कोऽप्यनीदृश: ॥ यतस्तद्योग

युक्ता हि गणयन्तिन लौकिकम्॥ अथात्मा जायते यस्यां सा जायेति श्रुतीरणात् ।

तत्खरूपपरस्वत्वात्सा भक्तियों तया सह ॥। तथाहि धर्मकायौणि न सन्ल्यत्र

तया विना । सवेंषु धर्मकायेंषु पत्न्युक्ता दक्षिणाङ्गगा ॥। किं तु सा भक्तिरत्रोक्ता

योपचारेण वर्जिता ॥ तां विनाऽतोऽनुरज्यन्ति सन्त: खेनेष्टदैवते ॥ श्रृंटङ्गारित्वादथ

खीयां जायां नर्तयतीहस:। परार्थनिष्ठबुद्धीनां न हि लोकव्यतिक्रम: ॥ लोको वेद

स्तथाध्यात्मं प्रमाणं त्रिविध स्मृतम् । तत्र लोकस्य मुख्यल्वात्तदुक्तिनॉन्यथा भवेत्।॥

अत: पद्मावती तस्य कलत्रामिति नान्यथा । परभागवतस्यास्य जयदेवस्य युज्यते ॥

तीति ध्वनिः। तथाच यद्यपि कृष्णकेलिवर्णनमन्यत्रापि ग्रन्थे वर्तते तथापि पूर्वेर्वर्णितमपि

लोकोत्तरापूर्वसत्काव्यरचनानिबद्धमतिचमत्कारकारि भविष्यति । यथा पुरुषैरभिधीयमान

एवाथोंsन्येषां वाडब्रनोवचनभङ्गिमारूढोsन्यमेव श्रोत्रचमत्कार करोतीति नानर्थकी मे

प्रयास इति भावः ।पुनः कीदृशःकविः । पद्मावती नाम जयदेवपली तस्याश्धरणयोर्य

चारणं संचारणम्। नर्तनमिति यावत्।तेन चक्रवतीं । नटसार्वभौम इत्यर्थ: । एतेन

कवेः कृष्णभक्त्याधिक्यं शूझारित्वंच ध्वनितम् ।तेन सरसकाव्यकरणेsधिकारः सूचितः

? तदुक्तम्—‘शूङ्कारी चेत्कविः काव्यं जातं रसमयं जगत् ।स एवाशूझारी यत्र सर्वे विर

सतां ब्रजेत्॥’ इति । केचितु पद्मा इति संज्ञां विधते साइति॥पद्मावती लक्ष्मीस्तस्या
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यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतूहलम् ॥

मधुरकोमलकान्तपदावलों शूणु तदा जयदेवसरखतीम्॥ ३ ॥

लोकातीतचरित्रस्य लोकेशस्य पुर: सदा । खजायानर्तनंयुक्त मिति युक्ततरं वच: ॥’

अत्र चित्तसद्मनोरभेदारोपाद्रूपकालंकार: । अनुप्रासध ॥ ‘उक्ता वसन्ततिलका

तभजाजगौ ग:’॥ ओजो गुण: ॥ गौडीया रीति: ॥ भारती वृत्ति: ॥ भूरेगुरुत्वात्सं

भाविता गीति: ॥ अत्र वसुभिदायत इति तदपल्याभिधानेन प्राप्तापितृधनस्य केलिक

रणमुचितमिति अम्लानप्रतिभाप्रकषेौत्प्रेक्षितेन वासुदेवपदेन सकलप्रबन्धस्यापि पीयूष

वर्षणेव समुचितार्थविशेषेण प्रबन्ध: स्फुरदिव चमत्कारकारितामापद्यते ॥ तथाचो

क्तम्-‘उचितार्थविशेषेण प्रबन्धार्थ: प्रकाशते ।गुणप्रभावभव्येन विभवेनेवसजन:’॥

यथा-‘जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानाम् –इल्यत्राचेतनस्य चेतनाध्यारोपेण

मेघस्य दूल्यायोग्यताभिधानाय प्रथितपुष्करावर्तकवंशखादुपन्यस्तम् ॥२॥ कविरेि

दानीं खप्रबन्धस्य प्रयोजनमाविष्करोति–यदीति ॥ हे श्रोतरेिल्यध्याहार्यम्। तदा

तहिं जयदेवसरखतींप्रबन्धरूपां वाणीं श्रृंटणु ।। किंलक्षणाम् । मधुरकोमलकान्तपदा

वलीम्। मधुरा कोमला कान्ता पदानामावलिर्यस्यां सा ॥ एतेन माधुयँौज:प्रसादाद्या

दशापि गुणा उत्क्ता भवन्ति ॥ तदेति किम्। यदि हरेिस्मरणे मन: सरसं एकाग्रं

सरार्ग वर्तते ॥ अपरं च ॥ यदि विलासकलासु कुतूहलम् । विलासिनां श्रृंटङ्गारेिणां

कलास्तासु ॥ ‘विलासो गमनादि: स्याचेष्टा श्विष्टाङ्गया कृता’ इति । एतेनास्य

प्रबन्धस्य प्रयोजनाभिधेयसंबन्धाधिकारिण उत्क्ता भवन्ति ॥ विलासकलाशिक्षा

अवान्तरप्रयोजनम् ॥ हरेिस्मरणं परमं प्रयोजनम् ॥ स्मार्यस्मारकलक्षण: सं

श्चरणयोर्विषयभूतयोश्चारणचक्रवर्ती नटसार्वभौम: । नुत्यादिना सदा लक्ष्म्याराधनपर इ

त्यर्थ: । एतेन द्रारिद्रद्यराहित्यं सूचितम् । दरिद्रेण हि श्रृंङ्गारादिरसो न ज्ञायत इति

भाव: । ‘आलेख्याश्चर्ययोश्चित्रम्’इत्यमर: । ‘गृहं गेहोदवसितं वेश्म सद्म निकेत

नम्’ इति च ॥ ‘चारणास्तु कुशीलवाः’ इत्यपि ॥ २ ॥। संप्रति प्रेक्षावत्प्रवृत्यर्थमितर

काव्यापेक्षया स्वकाव्यस्योत्कर्ष कथयत्रेव प्रकृतकाव्यस्याधिकारिप्रयोजनमाह

यदीति ॥ हे सजनगण, यदि हरिस्मरणे कृष्णानुचिन्तने मन: सरसं सानुरागम् । यदि

विलासकलासु विलासस्त्रीणां हावविशेषस्तत्संबन्धिनीषु कलासु कुतूहले कौतुकं तदा

जयदेवस्य कवेः सरस्वतीं शूणु ।। कीदृशीम् । मधुरकोमलकान्तपदावलीम् । मधुरत्वं

द्विविध शब्दाश्रितमर्थाश्रितं च । तत्र शब्दमधुरत्वं पृथक्पदत्वं, अर्थमधुरत्वं चोक्वैि

चिव्यं तयुक्ता मधुरा । तथा कोमलत्वमपि द्विविधम् । तत्र शब्दकोमलत्वं बन्धस्यापरुष

त्वम् । अर्थकोमलत्वं परुषेSप्यथेंSपरुषत्वं तदुभययुक्ता कोमला । कान्तत्वमपि द्विविधम् ॥

तत्र शब्दगतमुज्ज्वलबन्धविशेषादिना मनःश्रोत्रप्रीतिपदत्वं, अर्थगतं च दीप्तरसवत्वं तदु

भययुक्ता कान्ता रमणीया । एतादृशी पदावली पदपरम्परा यत्र तादृशीम् । ‘श्रृंङ्गा

रादौी रसे वीयें गुणे रागे द्रवे रस:’ इत्यमर: । विलासलक्षणें दशरूपके-‘तत्कालिको

विशेषस्तु विलासोSङ्गक्रियास्विति’। ‘कलचन्द्रकलायां स्यात्क्रीडनात्’इति कोष: । श

ब्दमाधुर्यादिलक्षणानि तु वामनेन लिखितानि ‘बन्धे पृथक्पदत्वं च माधुर्यमुदितं बुधै: t
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' वाच: पछवयत्युमापतिधर: संदर्भशुद्धि गिरां

: जानीते जयदेव एव शरण: श्ठाध्यो दुरूहद्वते: ॥

शूङ्गारोत्तरसत्प्रमेयरचनैराचार्यगोवर्धन

* स्पधीं कोsपि न विश्रुत: श्रुतिधरो धोयी कविक्ष्मापति:।४।

कें बन्ध: ॥ वैष्णवा अधिकारिण: ॥ दीपकमलंकार: । द्रुतविलम्बितं वृत्तम् । ‘दुतविल

ई म्बितमाह नभौ भरौ’॥ पावाली रीति: ॥ कौशिकी वृत्ति: ॥ अत्र मधुरकोमलकान्त

? पदावलील्यादिपदैर्विलासकलासु कुतूहलस्यौचित्योद्भावनेन श्रटङ्गाररसखरूपानुरूपो वा

के क्यार्थ उन्द्रिो भवति ॥ तथाचोक्तम्–“औचिल्यमुचितं वाक्यं सन्ततं संमतंसताम्।

र, लयागोदग्रामवैश्वर्य शीलोज्ज्वलमिव श्रुतम्'॥ ३॥इदानीं कवि: कविगणनायां परे

हैं। रपि कविभिरहं परिगणित इति खप्रशंसार्थ क्षेपकमपि तत्कृतं श्ग्रेकं खप्रबन्धस्य कुर्व

* न्नाह–वाचा इति ॥ तानेव परगणितान्कवीन्खखगुणेनोपश्ग्रेोकितानाह ॥ उमापति

द धरनामा कवि: ॥ वाचो वाणी: पछवयति विस्तारयति । साकूतैर्विशेषणैर्गद्यादिप्रबन्धे

7 चतुर: । अपरं च । गिरां वाचां संदर्भशुद्धि गुम्फवैशद्य जयदेव एव जानीते । शर

* णसंज्ञ: कवि: दुरूहद्वते: श्ग्राध्यो दुर्विचारपदपदार्थज्ञानात्प्रशस्य: । श्रटङ्गारप्रधाननिर्दो

पार्थनिर्माणैराचार्यगोवर्धनस्पधों कोऽपिन। एतेन तस्य सर्वाधिक्यमुक्तं भवति।॥अप
।

r ------------------------------->---->----->--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* अनेनैव पदन्यासा: कामं धारामधुच्युतः॥ बन्धस्याजरठत्वंच सौकुमार्यमुदाहृतम् । एतेन

वाजंता वाचो रूक्षत्वान्न श्रुतिक्षमाः ॥। औज्ज्वल्यकान्तिरित्याहुर्गुणं गुणविपश्चितः॥ पुरा

- पचित्रस्थानीयं तेन वन्ध्यं कवेर्वचः॥’ इति । अर्थमधुरत्वादिलक्षण तु वामने। तथाच

..! तत्सूत्राणि–“उक्वैिचिव्यं माधुर्य’ ‘अपारुष्यं सौकुमार्य’ ‘परुषेsथेंsप्यपारुष्यं। यथा मृते

. यशःशेष इत्यर्थः’ ‘दीप्तरसत्व कान्तत्वम्’ इति।॥। ३॥। तदुणविशिष्टापि सरस्वती लक्ष्मण

- सेनमहाराजसभासु महाकवीनामुमापतिधरादीनामस्ति सा किं श्रोत्राणां नसुखावहेत्यत

J आह—वाचइति । उमापतिधरनामा लक्ष्मणसेनामात्यो वाचःपछवयति विस्तारयति।

! तथा चोमापतिधरस्य वडब्राधुर्यशून्यं शब्दार्थगुणशून्यं सचित्राख्यमधमकाव्यं न सहृदयह्म

J दयमाह्लादजनकमिति भावः।शरणनामा कविर्दुरूहस्य काव्यस्य शीघ्ररचने श्ठाध्यः स्तुत्यः।

J तथाच शरणकवेरपि काव्यं गूढ़ार्थवादिदोषयुक्त प्रसादादिगुणरहितं चेति तदपि न विद

श्र ग्धमनोविनोदास्पदमिति भाव: । तथा श्रृंङ्गारोत्तरेति । श्रृंङ्गाररस एवोत्तरः श्रेष्ठी यत्र,

.., भूज्ञारेणोत्तर प्रधाने वा यत्सत्प्रमेयमुत्तमें वस्तु तस्य रचनैः कवितायां ग्रन्थनैराचार्यगोव

..! धनस्पधीं गोवर्धनाचायेंण सह स्पर्धावान्कोsपि न विश्रुतो न ख्यातः। अत्र श्रृंङ्कारेत्या

4 दिना श्रृंङ्काररसप्रधानकाव्यरचनायामेव तस्य सामथ्र्यम् । रसान्तरवर्णने तु सोsप्यप्रैौद्ध

-| एवेति तत्काव्ये वर्णनीयार्थस्य शुद्धत्वेSपि माधुर्यगुणसंपन्नपदरचनायां सोsष्यशक्तधेति

ध्वनितम् । इतरविद्याध्ययनादिनाचार्यत्वं सत्काव्यरचनायामप्रयोजकमिति सोपहासमुक्त

{ मचायेंति ।तथा च सन सत्कविनौपि सत्कवित्ढदयं तस्येति भाव:।धोयीकविक्ष्मापति:धो

| यीनामा कविराजः श्रुतिधरः श्रुतिःश्रवणे तन्मत्रादेव ग्रन्थग्राही। तस्योचारितमात्रग्राहित्व
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अष्टपदी १

मालवरागेण रूपकतालेन गोयते ॥

प्रलयपयोधिजले धृतवानसि केदम्

विहितवहित्रचरित्रमखेदम् ।

केशव धृतमीनशरीरजय जगदीश हरे ॥ धुवम् ॥ १ ॥!

रेच ।श्रुतिधरनामा कविर्विश्रुतो विख्यातःसतु तस्य गुणैरेव प्रसिद्ध: । अपरंच ।

धोयीनामा कवि: कविक्ष्मापति: ॥ कविराज इल्यर्थ: । धोयीति तस्य नाम देशरूब्या

व्युत्पन्न प्रातिपदिकम्॥ इति षट् पण्डितास्तस्य राज्ञोलक्ष्मणसेनस्य प्रसिद्ध इति रूडि:।

शार्दूलविकीडितं छन्द: । समुच्चयोऽलंकार:॥ ४ ॥।इदानीं केलिं विवर्णयिषुनौयकस्य

वर्णनेन तद्वणाकर्णनप्रवीणाव्श्रोतृन्विधातुं तदवान्तरकेलीरपि वर्णयितुं श्रीकृष्ण ना

यकं दशभिरवतारैस्तास्ता: केली: कुर्वाणमुपश्ोकयति ॥ आदितालेन गीयते ॥ लव्वा

दिताल: । मालवरागेण-प्रलयेति ॥ हे हरे । धृतमीनशरीर । केशव । जगदीश ॥

असीति लं । अखेदं विहितवहित्रचरित्र यथा स्यात्तथा प्रलयपयोधिजले कल्पान्तसा

गरवारिणि वेदं धृतवान् । अतो जय ॥ अत्र जयशब्देन सवेंौत्कृष्टखम् । तेन सर्व

दाऽसाधारण्येन जगत्पाहीति योजना । एवं सर्वत्रासीति तिडन्तप्रतिरूपकं पदं युष्म

दर्थऽव्ययम्। अखेदं । अनुच । विहितवहित्रचरित्रमित्युभयमपि साधारणक्रियाविशे

षणम् । तेन पोतचेष्टितमङ्गीकृल्यापि मनागप्यायासं नाप्तवानिल्यर्थ: ॥ इति प्रथमं प

----------------------------------------------------------------------------->--------->_-->---->---->-->---->---->------->---->---->--------------->------->-->-->-->-->-->-->--><

मेवनसत्कवितायां कौशल्यमिति भाव: । महाहंकारकथनाय राजोपमा । तथाहंकारादेव

स्वस्य कविराजपदवीमानीतवान् । सत्कविमध्ये तु तस्य गणनापि नेति भावः । गिरां

वचसां संदर्भशुद्धि गुणालंकारसंपन्नग्रन्थरचनाविशेषं जयदेव एव जानीते नान्य: । अतो

Sन्यकाव्यश्रवणे तथा न संतोषो यथां जयदेवकविताश्रवणेनेल्येतदेव श्रोतव्यमिति भाव: ।

‘पछवः किसलये षिड़े विटपे विस्तरे बले’इति विश्धः । ‘लघु क्षिप्रमरं द्रुतम्’ । ‘उत्तरं

प्रतिवाक्ये स्यादूध्वें दिव्ये भ्रमेSन्यवत्’ इति च ॥। ४॥। भक्तजनमनोरथपूरणाय भगवतः

सदावतारपरिग्रह इतीहापि मम मनोsभिलाषिते भगवत्केलिवर्णनरूपे कर्मणि, संभावित

बहुप्रत्यूहनिराकरणं स एव करिष्यतीत्याशयेन भवगतोSवताराणामसंख्यत्वेSपि प्रधान

तया दशावतारपुरस्कारेणैव कृष्णस्तुर्ति करिष्यतील्यादौ मीनरूपं स्तौति-प्रलयेति ॥

गीतस्यास्य मालवराग: ॥ रूपकताल: ॥ ‘ताललक्षणं रूपके स्यात्’इति संगीतरत्नाकर: ।

गीतार्थस्तु हे केशव, जय सवोंत्कषेण वर्तस्व ।। ननु मे सर्वोत्कषेण वर्तने कुत: साम

थर्यमिल्यत आह–जगदीशेति ॥ जगतां चतुर्दशभुवनानामीश: प्रभु: । तथाच चतुर्द

शभुवननाथस्य कर्थ न सामथ्र्यमिति भाव: । तत्र हेत्वन्तरमाह-हे हरे । हरति भ

क्तानां छेछुशमिति हरिस्तादृश ॥ पुन: कीदृश । धृतं परिगृहीतं स्वेच्छया मीनशरीरं येन

तादृश । एतदुवपदं। प्रतिपदमनुवर्तमानम् । तदुक्तम् ‘धुवत्वाच धुवो शेयः’ इति अत्र

यद्यपि कचित्तनुसंधारणमात्रमेवानिल्यं ततोsपि तिर्यग्योनिमीनादिशरीरमयं किमिति ग्रा
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क्षितिरतिविपुलतरे तव तिष्ठति पृछे

धरणिधरणकिणचक्रगरिछे ।

केशव धृतकच्छपरूप जय जगदीश हरे । २॥

वसति दशनशिखरे धरणी तव लग्रा

शशिनि कलङ्ककलेव निमग्रा ॥

केशव धृतशूकररूप जय जगदीश हरे॥ ३ ॥

दम् ॥ १ ॥। केशव हरे जगदीश इति संबोधनत्रयमादरातिशयद्योतनार्थम् । अत्र

केशव धृतमीनशरीरजय जगदीश हरइति पाठ: ॥ इति धुवपदम् ॥ गानवेलायां

केशव केशव इति द्विरुत्कि: ॥ अत्रार्धमागधी रीति: ॥ अत्र केशवस्य केवलशब्दवा

प्रमादेन क्रियाविशेषणानां कर्मसंज्ञा नपुंसकता च ॥ धृतमीनशरीर इति मत्स्यावतार: ॥

अत्रोपमातिशयोत्ती अलंकारौो । उत्साहस्थायीभावो वीरो रस: ॥ दशखपि पदेषु

धीरललितो नायक: ॥ अथ कूर्म: । केशवेल्यादि धुवपदं पूर्ववत् । धृतकच्छपरूप इति

' कूर्मीवतारकथनं विशेष: ॥ तवेति ॥ तवातिविपुलतरे विशाले अतिक्रान्तं विपुलतरं

तरिंमश्ध धरणीधरणेन हेतुना जातं यत्किणचकं तेन गरिछे गौरवयुत्ते पृछे क्षितिस्ति

श्रति इति भवप्रवाहस्यानादिखादनेकवारं धरणीधरणेन चिहबहुखम्। इति द्वितीयप

दम्॥ २॥अथ वराह: । वसतीति ॥धृतसूकररूपति धुवे विशेष: । धरणी पृथ्वी

तव दशनशिखरे दंट्राग्रभागे लमा संसक्ता वसति । केव । शशिनि चन्द्रमसि ममा

ह्यमिल्यत आह—प्रलयेति ॥ त्वं प्रलयपयोधिजले प्रलयकालीना: परस्परमिलिता ये पयो

! धय: समुद्रास्तेषां जले निमजन्तं वेदं मीनशरीरमुपादाय धृतवानसि।कथम्। अखेदं यथा

। स्यात्तथा विहितं कृतं वहित्रस्य पोतस्य चरित्र यत्र तत्तथा । अत्र पयोधिपदत्वेनैव जलत्वे

प्राझे पुनर्जलपदोपादानमन्तर्धानादिरहितत्वेन विश्रामस्थलाभावं सूचयितुम् । तथाच

निरालम्बे पयोधौ वेदं धृतवानसीति वेदधारणार्थमेव तच्छरीरपरिग्रह इति भाव: । ‘पृथु

रोमा झषो मत्स्यो मीनो वैसारणोSण्डज:’। १ । कच्छपरूपं स्तौति-ध्टतकच्छपेति।

हे केशव धृतकच्छपरूप धृते कच्छपस्य रूपं येन तादृश, जय । ननु कच्छपरूपं मया

कस्य हतोर्धतमिल्यत आह—क्षितिरिति ॥ तव पृछे क्षिति: पृथ्वी तिष्ठति । तिष्ठतीति

वर्तमानकालनिर्देशेनाधुनापि तव पृछे क्षितिस्तिष्ठतीति कच्छपावतारप्रयोजनं सर्वलोकप्र

सिद्धमेवति भाव: । ननु पधपधाशत्कोटियोजनविस्तृता पृथ्वी मम पृछे कर्थ स्थितेत्यत

आह–अतिविपुलतरइति । अतिशयेन पृथ्व्यपेक्षयाधिकविस्तीणें ।पुनः कीदृशे ।

थरणीति । धरण्या: पृथ्व्या धारणेन यत्किर्ण चक्र रक्ताकृतिमृतरुधिरमण्डलं तेन गरिछे

गौरवयुतेत । ‘कूमें कमठकछपौ’इत्यमरः। ‘त्रणचिहे घुणे किणः’इति हारावलिः॥२॥

वराहरूपं स्तौति–ध्टतशूकरख्पेति ॥ हेकेशव धृतश्कररूप, धृतं शूकरस्य रूपे येन

तादृश जय । क्रोडावतारपरिग्रहप्रयोजनमाह-वसतीति ॥ तव दशनशिखरे दन्ताग्रे

लझा संश्लिष्टा धरण: पृथ्वी वसति । कुत्र केव । शशिनि चन्द्रे निमझा कलङ्ककलेव ला
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तव करकमलवरेनखमनुशुतई

दलितहिरण्यकशिपुतनुभूङ्गम्॥

केशव धृतनरहरिरूप जय जगदीश हरे I ४ II

छलयसि विक्रमणे बलिमजुद्रुतवामन

पदनखनीरजनितजनपावन ॥

केशव धृतवामनरूप जय जगदीश हरे I। ९ II

अन्तर्गता कलङ्ककलेव । अनेन दंट्रया महत्वं तदपेक्षया धरण्या अतिसूक्ष्मलंव दद्योति

तम् । अत्रोपमालंकार: ॥ इति तृतीयम्॥ ३ ॥ अथ नृसिंह: ॥ धृतनरहरिरूप इति

धुवे विशेषः॥ तव करेति।तवकरकमलवरेनखमद्भुतशिखररूपं भाति ॥ किंलक्ष

णम्।हेतुगर्भविशेषणमाह । दलितहिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम्। दलितो विदारितो हिर

ण्यकशिपोस्तनुभृङ्गस्तनुरेव भूङ्को येन तत्तथा ॥ तनुभूङ्ग इल्यत्र रूपकमलंकार: ॥ कर

कमलवर इल्यत्रापि करस्य कमलत्वेन कमलाग्रल्वारोप: । भृङ्क: किल कमलाग्रं वि

दारयति । अत्र कमलाग्रेण भूङ्गविदारणमिल्यद्भुतोत्पत्ति: । इति चतुर्थम् ॥४ ॥ अथ

वामन: ॥ धृतवामनरूप इति धुवे विशेषः ॥ छलयसीति ॥ हे अद्भुतवामन ॥ त्वं

बलि दानवं छलयसि वश्वयसे । अत्र भूतेऽप्यद्यापि बलिसमीपे वर्तमानल्वात्, छलं

चछनलेश इव । अत्र निमझापददानेन बालचन्द्रस्य सादृश्यं प्राप्तम् । अतस्तत्रैव कलकू

लेशस्यानिमझात्वाद्वालचन्द्रस्य दीर्घतया सादृश्यमपि संगच्छते । अत एव निमझापदवै

. यथ्र्यमपि । ‘रदना दशना दन्ताः’इत्यमर:। ‘अग्रं शिखरमिल्याहुरद्रिशृंझे च तन्मतम्' 1

इति धरणिः । ‘कला स्यान्मूलके वृद्धौ शिल्पादावंशमात्रके । षोडशांशेsपि चन्द्रस्य कल

नाकालयो: कला’ इति विश्ध: । ३ ॥। नृसिंहरूपं स्तौति-धूटतनरहरिरूपेति ॥ धृतं

नरहरेर्नूसिंहस्य रूपं येन तादृश, जय । नृसिंहावतारस्य प्रयोजनमाह-तवेति ॥ तव

करकमलवरे।करो हस्तःस एव कमलवरं कमलश्रेष्ठ तत्र नखं तिष्ठति ॥ कीदृशम्।

अद्भुतश्यूइं अद्भुतमाश्चर्य श्रृंङ्गमग्रभागो यस्य तत्तादृशम् । अद्भुतत्वमेवाह—दलितेति ।

दलितो विदारितो हिरण्यकशिपोदैत्यस्य देहःसएव भूङ्गो भ्रमरो येन तादृश । अन्यत्र 1

तन्मकरन्दपानादिना भूङ्गाणां तृप्तिर्भवति, अत्र तु नृसिंहकरकमलाग्रभागेन भृङ्ग एव

विदारित इत्यनुद्रुतत्वम् । अथवान्यत्र कमलपत्राणि भृझेण विदर्यन्ते । अत्र तु कमलेनैव

भूङ्गी विदारित इत्यडुतम् । अत्र नृसिंहकरस्य कमलत्वनिरूपणेन हिरण्यकशिपोदेंत्यस्य :

देहस्य भूझत्वनिरूपणेनचवृहतोsपि हिरण्यकशिपोः कायस्य नृसिंहकराम्बुजापेक्षयाति

सूक्ष्मत्वं ध्वनितम् । ‘पुनर्भवः कररुहो नखोsस्त्री नखरोsस्त्रियाम्’ इत्यमर:। ‘श्रृंङ्ग प्र

मुत्वे शिखरे चिहे क्रीडाम्बुपत्रके । विषाणोत्कर्षयोश्चाये श्रृंङ्ग: स्यात्कूर्चशीर्षके’ इति

विध: । ‘तनुःकाये कृशे चाल्पे विरले चाप्यवाच्यवत्’ इतिच । ‘द्विरेफपुष्पलड्भूक्

पट्पदअमरालयः’ ॥४ ॥। इतो वामनरूपं स्तौति-धतेति।हेकेशव धृतवामनरूप,

ध्रुत वामनस्य खर्वस्य रूपं येन तादृश,जय । वामनावतारप्रयोजनमाह-छलयसीति।
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क्षत्रियरुधिरमये जगदपगतपापं

स्रपयसि पयसि शमितभवतापम् ।

केशव धृतभृगुपतिरूप जय जगदीश हरेI ६॥

कुर्वेन्नसीति वर्तमानसामीप्याद्वा प्रवाहानादित्वेन प्रतिवामनावतारं छलनप्रारम्भापरि

समाप्तत्वाद्वर्तमानापदेश: ॥ वामनस्याकारेण खर्वत्वात्प्रभाप्राग्भारेणाविभाव्य खरूपत्वा

दद्भुतत्वम्॥ क़ विक्रमणे विक्रमत्रयकरणे । अत्र हेतुगर्भविशेषणम्। पदेति ॥ पद

: नखनीरेण जनितं जनपावनं येन ॥इदमत्राकूतम् ॥ बलिना वामनस्य चरणार्घ किय

: माणे सहसा वृद्धिमासे चरणार्थ यदुदकं गृहीतं तन्नखमात्र एव पर्याप्तम्। अत:

पदनीरे वक्तव्ये पदनखनीरइत्युक्तिः । अथवा तृतीये पदविन्यासे चरणाग्र एव ब्र

हृालोकमितो झटिति ब्रह्मणा दीयमानार्घजलजनितविष्णुपादाग्रसंभवजलेन पावन

इति ॥ अत्राद्भुतो रस: । अतिशयोक्तिरलंकारः । इति पश्वमम्॥ ५॥अथ परशु

रामः॥धृतभृगुपतिरूप इति धुवे विशेषः॥ क्षत्रियेति॥ एतत्पदस्य पुराणकथासापेक्षा

व्याख्या ।हे राम, जगत्स्रपयसि । क़ ।पयसिजले । किंभूते जले । क्षत्रियरुधिरमये

क्षत्रक्षतजविकारे ॥ परशुराम: किल क्षत्रक्षयं कृत्वा कुरुक्षेत्रे रामहदतीर्थ क्षत्रशोणि

तजलेन पितृनतप्सांदित पैौराणिकः। तत्राद्यपि जगत्त्राति, अपगतपापं च भवति ॥

तदेव कविराह। अत्रापि स्रानं प्रति रामशब्दस्यैव प्रवृत्तिनिमित्तत्वात्स्रपयसीति पदान्तरा

: ध्याहारेणभूतार्थालंकारस्थानेलये गतिश्चिन्तनीया।॥ यस्त्वंस्रपयसि सजयेति वा। किंभूतं

: जगत्। अपगतपापमितिहेतुगर्भ विशेषणम्।अतएव शमितभवतापंशमितोभवता

पोSपगतभवतापत्वादाध्यात्मिकादिदुःखत्रयं येनेति तत्तथा ॥ अत्र भाविनि भूतवदु

हे अद्भुतवामन आश्चर्यवामन, विक्रमेण पराक्रमेण बलि दैत्यं छलयसि वधयसि। भगवा

नुपेन्द्रो वामनरूपं कृत्वा बलेः सकाशात्पदत्रयपरिमितां भूमि प्राथ्र्य पश्चाडूहद्रूप प्रकटी

कृल्य चतुर्दशभुवने पदत्रयेणापूर्य तदपराधेन तं वध्वा चाधः क्षिसवानिति पुराणप्रसिद्धिः।

अद्भुतत्वमेवाह–पदनखेति ॥ पदनखसंबन्धि यन्त्रीरं गङ्गाजलं तेन जनितमुत्पादितंज

नानां पावनं पाविन्यं येन तादृश। अत्रापि प्रवर्धमानस्य भगवतखिविक्रमस्य चरणकुछन

खाग्रेण विदीणें ब्रह्माण्डस्य प्रथमे पार्थिवावरणे तेनैव वत्र्मना तचरणारविन्दप्रक्षालनादे

वागत द्वितीयावरणजलं ब्रह्मदत्ता वेंण जलेनैकीभूतं क्रमेण मृत्युलोकमागतं गड़ेति प्र

सिद्ध लोकान्पावयतीति पुराणप्रसिद्धि: । अत एव भूलोकस्थितेनापि वामनेन ब्रह्माण्डज

लस्यानयनादाश्चर्यम् । ‘अम्भोSर्णस्तोयपानीयं नीरक्षीराम्बु शम्बरम्’ इत्यमर: । ५ ।

परशुरामावतारं स्तौति-ध्टतभृगुपतिरूपेति ॥ हे केशव, धृतं भूगुपते: परशुरामस्य

रूपं येन तादृश,जय । -क्षत्रियेति ॥ क्षत्रियाणां रुधि

राणि प्रचुराणि यत्र तादृशे पयसि कुरुक्षेत्राख्यतीर्थजले जगत्प्राणिजातमपगतपापं यथा

स्यादेवं रूपयसि । यदवधि परशुरामेणैकविंशतिवारं क्षत्रियान्हत्वा तदुधिरैः कुरुक्षेत्रे पश्च

हदान्विधाय पितृगां तर्पणमकार तदवधि तन्महातीर्थ जातमिति पुराणप्रसिद्धि: । की

२
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वितरसि दिक्षु रणे दिक्पतिकमनीर्य

दशमुखमौलिबलि रमणीयम् ॥

केशव धृतर्ररामशरीर जय जगदीश हरे ॥७।

पचारन्यायेन स्रानेन पापहानि: ।तथाच दुःखत्रयाभिघात: ।उभयमपि क्रियाविशे

षणं वा ।स्रपयसीति ‘ग्लास्रा-’ इति मित्वाद्भखत्वम् ।। रुधिरमयेइति विकारे मयट्।

खभावोक्तिरलंकार:। अत्र बीभत्सो रस:।प्रलयेल्यादिपदषट्रे धीरोद्धतो नायक: ।

तछक्षणं सङ्गीतराजे रसरत्रकोशे–“मात्सर्यदर्पभूयिष्ठश्छइयहंकारवाञ्छली ॥ चण्डी

विकत्थनधैव धीरोद्धत उदाहृतः’॥ तढुद्रुणा:–दाढर्य, तेजस्खिता, दक्षता, धार्मिकत्वं

चेति ॥ तछक्षणं रसरत्रकोशे यथा–“व्यवसायादचलनं दाढर्च विघ्रशतैरपि ॥ अधि

क्षेपाद्यसहनं तेज: प्राणाल्ययेष्वपि ॥ दक्षता क्षिप्रकारित्वं धार्मिकत्वंतु तत्कृति:’॥६॥

अथ रामः ॥ धृतरामशरीर इति धुवे विशेष: । वितरसीति ॥ हे राम, त्वं वित

रसि ददसि । दशमुखमैौलिबलि रावणस्य मौलय एव बलिः । मौलिशब्दः

शिरोवाची ।। अथवा मौलिशब्द: किरीटे वर्तते । ‘चूडाकिरीटकेशाश्च संयता

मौलयस्त्रयः’ इल्यभिधानात्, तथापि बलेमसिसाध्यत्वान्मैौलिशब्देन तात्स्थ्या

चिछरांसि लक्ष्यन्ते । शिरांसि छेदंछेदं दिक्पतिभयो बलिदानं कृतवानिल्यर्थ: । जगतां

रक्षोपलक्षणोपद्रवोपशान्यै रक्ष:शिरांस्येव बलित्वेनोपहृतवानिति ॥ कुत्र ॥ दिक्षु ॥

किंभूतं बलिम्। दिक्पतिकमनीयमभिलषणीयम्।पुन: किंभूतम् ॥ रावणवधद्वारा

लोकाभिरामत्वाद्रमणीयम् ॥ अत्र यावन्तो दिक्पतयस्तावन्त्येव शिरांसीति कम

नीयत्वे हेतु: । अत्रापि वितीर्णवानिति वक्तव्ये तत्कालापेक्षया वर्तमानापदेशी वा ॥

यो वितीर्णवान्स लं जय इत्यादिकल्पनीयम् ॥ अत्र जातिरलंकार: ॥ वितरसील्यत्र

धीरोदात्तो नायक: । तल्छक्षणं रसरढत्रकोशे-‘कृपावानतिगम्भीरो विनीतश्वावि

दृशं। जगत् । शमितभवतापं शमितो भवस्य संसारस्य तापः संतापो येन तादृशम् । प्रा

णिनां पापसंबन्धादेव संतापस्तत्तीर्थरूनानेन तु सर्व पापं विलयं गतमिति तत: संतापना

शोsप्यभूदिति । अस्य दर्शनमात्रण तापो गच्छति,जले मज्जतः संतप्तस्य तापनाश उचित

एवेत ध्वनिः। ‘रुधिरोsङ्गारके प्रोत्तो रुधिरे कुडूमास्जोः’ इति विश्धः। ‘भवःसंसार

संतापश्रेयःसंकरजन्मसु’ इति च ॥। ६ ॥। अथ रामावतारं स्तौति-ध्टतरघुपतिरूपेति ॥

हेकेशव, धृर्त रघुपते रामचन्द्रस्य रूपे येन तादृश, त्वं जय । श्रीरामावतारपुरुषार्थ

माह-वितरसीति ॥ रणे संग्रामे दिक्षु हरित्सु दशमुखमौलिबलिं रावणस्य ये मैौलयो

मस्तकानि समुकुटानि तान्येव बलिमुपहारं वितरसि ददासि। कीदृशम्। दिक्पतिकमनीर्य

दिशां ये पतय इन्द्रादयस्तेषां कमनीयमभीष्टम्। तत्र हेतुः रमणीयम्।‘किरीटमूझेि चूडासु

मौलिः केशे च संयते । करोपहारयोःपुंसि बलिःप्राण्यङ्गजे स्त्रियाम्’ इत्यमर:॥ ७॥

१ ‘धृतरघुपतिरूप’ इति पाठ: ।
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वहसि वपुषि विशदे वसन जलदाभ

हलहतिभीतिमिलितयमुनाभम्।

केशव धृतहलधररूप जय जगदीश हरे ॥ ८ ॥

निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजार्त

सदयहृदय दशितपशुघातम् ।

केशव धृतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे ॥९ ॥

कत्थन: । धीरोदात्त:स विज्ञेयो रामो दाशरथर्यथा’॥७॥अथ बलदेवः॥धृतह

लधररूप इति धुवे विशेष: । वहसीति ॥ अत्र यद्यपि ‘रामो रामश्च कृष्णश्च’

नीये बलदेवोऽपि दशसु गणित: । तथा चोक्तम्–“वनजैो वनजौ खर्वस्त्रिरामी

सतपोऽतप:’ इति ।। हे राम, लं नीले वसनं वहसि धत्से ॥ किंलक्षणम् ॥ जलदाभं

मेचकम्। क़ । विशदे शुभ्र वपुषि । तच्च यमुनयोपमीयते ।हलहतिभयेन लवामेव

सेवितुमागता यमुनेव ॥ तदिवाभातीति तदाभम् ॥ धवलमेचकसगल्या प्रयाग

त्वे तन्मूर्त: पापहारिवं कामदख च व्यक्ञ्जितम्। वहसील्यत्र धीरललितोनायकः।तछ

क्षणम्–“कान्तापरवशो धीरललितो निश्चितो मृदु:’ ॥ अथवा श्रृंटङ्गारी नायक: ।

तछक्षणं सङ्गीतराजे रसरत्रकोशे–“श्रृंटङ्गारी नायकस्खन्य: पचम: कथ्यते यथा ॥

विलासवाकायशील:सुभग: स्थिरवाग्युवा ॥ गति: सधैर्या दृष्टिश्च सविलासस्मितं

वच’॥८॥अथबुद्धावतारः॥ केशव धृतबुद्धशरीरेति धुवे विशेषः। निन्द

सीति ॥ हे सदयहृदय, लंवे यज्ञविधे: श्रुतिजातं कतुविधानसंबन्धि वेदवाक्यसमूह

निन्दसि ॥। किंभूतम्।दर्शितपशुघातमुपदिष्टगवाश्वादिमारणम्।अहहेल्यद्भुते। परमेश्वर

अथ बलभद्रावतारं स्तौति-ध्टतहलधरेति ॥ हे केशव, धृर्त हलधरस्य बलभद्रस्य रूपं।

| येन तादृश, जय । बलभद्रावतारस्य प्रयोजनमाह-वहसीति । त्वं विशदे शुत्रे वपुषि

देहे जलदाभं। सजलमेघस्य दीप्तिमिव नीलं वसनं वस्त्र वहसि धारयसि ॥ कीदृशम् ।

हलहतीति ॥ हलेन हतिहैनने तद्भील्या तद्भयेन मिलिता या यमुना तस्या इवाभा

दीप्तिर्यस्य तादृशम् । इयं च मलयानिलवशात्कम्पमानस्य वस्त्रस्य भययुक्तयमुनाया

उठेप्रेक्षागमी यया। भीरूणां हि कम्प उचित एवेति भाव:। कदाचिद्वारुणीं पीत्वा वृन्दावने

गोपीभिःसह विहरता बलभद्रेण जलक्रीडार्थमाहूतां मत्तप्रलापोsयमिति मत्वा गवेंणा

न्तिकमनागच्छन्तीं कालिन्दीं रोषतो हलाग्रेण कृष्टवानिति पुरणप्रसिद्धि: । हलधरपदेन

दुष्टनिग्रहार्थमेव हलं धृतवानिल्यवतारप्रयोजनं ध्वनितम् । ‘गात्र वपु:संहननं शरीरं वष्र्म

विग्रहः’इत्यमर: । ‘शुकृशुभ्रशुचिश्वेतविशदश्येतपाण्डरा:’इति च । ‘वस्त्रमाच्छादनं

वासधैलं वैसनमंशुकम्’इति ।‘भीतिः साध्वसकम्पयोः’इति विश्व: ॥। ८ ॥।अथ बुद्धा

वतारं स्तौति–ध्टतबुद्धेति ॥ धृतं बुद्धस्य शरीरं येन तादृश,जय।ननु बुद्धावतारेण वेद

1 -

निन्दकस्य मे कर्थ स्तुतिः क्रियत इल्यत आह-निन्दसीति ॥यज्ञविधेः श्रुतिजातं यशस्य



१६ गीतगोविन्दकाव्यम् [सर्गेः १ ।
म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि करवाल

धूमकेतुमिव किमपि करालम्।

केशव धृतकलिकशरीर जय जगदीश हरे। १०॥

स्यैवोपदेष्ट्रखादिज्यखात्तत्फलदातृखाच किमपि प्रयोजनमभिसंधाय तन्निन्दा

नाश्चर्यम्॥ ९॥अथ कल्क्यवतारः ॥ धृतकल्किशरीरेति धुवे विशेष: ॥ म्ले

चछेति ॥ निन्दसील्यत्र धीरशान्तो नायक: ।तछक्षणम्-शान्तो विनीतो धीरथ ।

धीरशान्तो द्विजो वणिक्’॥ हे हरे, म्लेच्छनिवहनधने म्लेच्छसमूहवधनिमित्तम् ।

अपि निश्चये । लंव करवालं खङ्ग कलयसि इति वितर्कयामि । किं, वितकें । अन्यथा

चक्रादिषु सत्सु कथं खङ्गस्यैव धारणम्। किंभूर्त करवालम्। भीषणम्। किमिव।धूमके-1

तुमिव ॥ म्लेच्छानामुत्पातशंसिनं धूमकेतुं ताराविशेषामिव ॥ अथवा ॥ धूम: केतुश्विहं ि

यस स तम् । म्लेच्छलविनाशपियूनभिव। उत्पाते हि वदि्र्धमशिखो भवति। स द्व 1
प्रायेण रत्रमयी भवति। खड़तेजो हि नीलभाखरं भवति।अत उभयसाम्येनोपमा ॥ ि

विधानवधिक विदसम्हेनिन्दास ने तु सवमिलथ: । सीsप किमिति निन्यत इत्यत ि

आह–दर्शितमिति। अहह कष्टम् दशितो बोधितः पशुनिघातो येन तादृशम् वेदोsपि 1

पशनां घातं बोधयतील्यहह कष्टमिलेवे निन्दसीति भावः । एतादृशनिन्दयामपि 1

हेतुमाह–सदयहृदयेति ॥ दया कृपा तत्सहित हृदयं यस्य तादृश। अयं भावः। राग-1

वशात्रिरतहिंसाञ्जनान्दृष्ट्रा ‘अग्रीषोमीयं पशुमालभेत’ इत्यादिविधवाकयैः स्वर्गौदिफल- 1

दर्शनपुरस्कारेण गुडजिहिकया वैदिकमागें प्रवत्र्य पश्चान्नश्वरस्वर्गादिफलकं निरपराधि

मोक्षसाधने निवृत्तिमागें तान्प्रवर्तयितुं ‘न हिंस्यात्सर्वा भूतानि’ इत्यादिना यज्ञादिबोधकवे

दस्य निन्दां करोषि नतु सर्वथा वेदनिन्दायामेव तवावतारतात्पर्यम्। अत एव गूढं तवेमं 1

व्यवहारमज्ञात्वा दुरात्मनां वैदिकमागें विश्वास इति संमोहनायैव तवैषोSवतारपरिग्रह

इत्यवतारप्रयोजनमुक्तमिति । ‘अहहेत्याट्ठते खेदे’ इति विश्वः। ‘जातजाल्योश्च जन्म’इति

विश्ध: ॥। ९ ॥।अथ कल्किनोSवतारं स्तौति-धूटतकल्किशरीरेति ॥हेकेशव, धृतक

ल्किशरीर धृतं कल्किनः शरीरंयेन तादृश, त्वं जय।ननु पूर्व मम सदयत्वमुक्त कल्क्य- 1

वतारे तु प्राणिवधनिरतस्य मे विरुद्धमिल्यत आह—म्लेच्छनिवहेल्यादि। त्वं म्लेच्छनि

वहनिधने म्लेच्छसमूहमारणे करवालं खङ्ग कलयसिधारयसि। कीदृशम्। किमपि कराल

मतिशयेन भयंकरम्। कमिव ।धूमकेतुमिव औत्पातिकग्रहविशेषामिव । रणे उदितं तत्क

रवालं पश्यतां म्लेच्छानां नाशो भवतीति करवालस्य धूमकेतुसाम्यम् । अन्यस्मिन्नप्यु

दिते धूमकेतौ औत्पातिकग्रहविशेषे तै पश्यतां प्राणिनां विपदो भवन्तीति भावः । यद्वा

धूमः केतुश्चिहं यस्य स धूमकेतुर्वहस्तमिव । अत्रास्य खङ्गस्य नीलत्वाडूमसाम्यम् ॥

मुटेश्च सुवर्णमयत्वादशिसाम्यम् । म्लेच्छनिधनेल्यत्र ‘चर्मणि द्वीपिनं हन्ति’इतिवत्रिमि

त्तात्कर्मसंयोगे सप्तमी । ‘समूहे निवहव्यूहसंदोहविसरत्रजाः’इत्यमरः। ‘निधनः स्यात्क

लेनाँशे’ इति विश्वः। ‘खड़े तु निरूिंत्रशचन्द्रहासासिरिष्टयः। कौक्षेयको मण्डलायःकर

|

|

 

वालः कृपाणवत्’इत्यमरः । ‘धूमकेतुः स्मृतिो वह्वावुत्पातग्रहभेदयो:’ इति विश्धः । ‘क
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श्रीजयदेवकवेरिदमुदितमुदार्र

शृंणु शुभर्द सुखर्द भवसारम् ॥

केशव धृतदशविधरूप जय जगदीश हरे॥ ११॥

वेदानुद्धरते जगनिवहते भूगोलमुद्विभ्रते

दैत्यान्दारयते बलिछलयते क्षत्रक्षर्य कुर्वते ।

पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारूण्यमातन्वते

म्लेच्छान्मूच्छेयते दशाकृतिकृते कृष्णायतुभ्यंनमः॥१२॥

: म्लेच्छेल्यत्र धीरोद्धतो नायक:।तछक्षणमुक्त प्राक् ॥१०॥इदानीं दशभिरवतारे:कृत

1 विस्तारभेदेन श्रीकृष्णपरवेनोपसंहरन्नाह । तथाच वक्ष्यति वेदानुद्धरत इत्यादि।

: केशव धृतदशविधरूप जय जगदीशहरेइति धुवे विशेषः । श्रीजयदेवकवे

: रिति ॥ हेधृतदशविधरूप, जयदेवकवेर्मम इदं स्तोत्ररूपं उदितं भणितं श्रृंणु ।

" मामकीनोऽयं मां स्तौतीति बुद्धद्यावधारय । किंभूतम्। उदारम्। झटित पदार्थ

। थकम्॥ पुनश्च भवसारम्। भवे संसारे सारं साररूपम्॥ अथवा भवोच्छेदकहेतुमध्ये

सारम्।। मध्यमपदलोपिवाद अत एव सुखदम्। सय: परन्तहेतुवात्। अत एव
1 शुभदम्। शिवेतरक्षतिहेतुत्वात्। अत्र शान्तो रसः। पर्ययोक्तिरलंकारः॥ ११ ॥

इदानीं दशनामप्यवताराणामभेद निरूप्य तत्तदूपं श्रीकृष्ण प्रणमति–वेदानुद्धरत

इतिे है हरे इम्य इचाव कम ।। केवाइहरत हखाद मीनाक्तारादिप्याख्याने
!' नैव निगदव्याख्यातम् । वृत्तमिदं शार्दूलविकीडितम्। दीपकोऽलंकारः। वेदानुद्धरत

, इलत्र पदेपूजा नायक: । अत्र प्रलयपयोधीलादि एकादशखपि पदेषु कोतिध

- वलं नाम छन्दः । तछक्षण यथा–“अयुज पदे द्वादशैव युजि तु यस्य हिदश वाष्ट

! मात्रावेत्। परमपि पदयुगमेवंत कीर्तिधवलमेह धीरा: प्राहु:’ ॥ धुवपदे तु ‘षता
>--------->----->------->--------------->----->--->----->--------------->---->----->-->-->

। रालो भीषणोsन्यवत्’इति च ॥ १० ॥ प्रत्येकावतारपुरस्कारेण भगवत: स्तुर्ति कृत्वा

* संप्रति समुदितदशावतारपुरस्कारेण श्रीकृष्णं स्तैति-ध्टतदशविधेति ॥ धृतानि दश

a विधानि रूपाणि येन तादृश, त्वं जय। संप्रतिजयदेवकविः संप्रदायागतत्वेन गीते स्वनाम

* निबझन् कृतां भगवतः स्तुति कृपयान्यानपि श्रावयितुमाह–श्रीजयदेवेति ॥ इदंजय

: देवकवेरुदितं भाषितं श्रृंणु ।। किंभूतम् । सुखदं श्रोत्रमनःसुखप्रदम् । पुनः कीदृशम् ।

: शुभदं मङ्गलप्रदम् ॥ कृष्णकीर्तनत्वात्। अत एव भवसारं श्रेष्ठमहाधनरूपं वा । अत

’’ एवोदरं महत्। ‘विधा विधैौ प्रकारे च’ इत्यमरः । ‘उत्कं भाषितमुदितम्' इति च।

। ‘उदारो दातृमहतोः’ इल्यपि । ‘कल्याण मङ्गल शुभम्'इति च॥।११॥ अंशावतारं

1 स्तुत्वा संप्रति दशावतारिण कृष्ण स्तौति—वेदानिति ॥ कृष्णाय परिपूर्णस्वरूपिणे

। श्रीकृष्णरूपधारिणे तुभ्यं नम: । ननु मीनाद्यावतारवानीश्वरस्तस्य स्तुतिः कृता चेदिदानीं

: गोपाले मां किं स्तौषील्यत आह-दशाकृतिकृते इति । मीनादिदशरूपधारिणे तुभ्यं

:

1

: नमः।तथाच तत्तदवतारवानीश्वरस्वमेव न त्वदन्य इलर्थः। ननु ईधरवेदहं तद



१८ गीतगोविन्दकाव्यम् [सर्गः १

गुजैरीरागनिःसारतालाभ्यां गोयते ॥ प्र०॥२॥

श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डल ए -

कलितललितवनमालजय जय देव हरे ॥धुवम्॥ १॥ |

|

षचौ भ्रमर'इति भ्रमरो नामछन्दः॥‘वालभुजङ्गमललितं’इति छन्दधूडामणिरपि ।

‘छन्दसा कोर्तिपूर्वेण धवलेन विनिर्मित: ॥ पदान्ताभोगरुचिरस्तत: पाठखराश्चित:॥

दशावतारकोल्यौढयधवलोऽयं प्रबन्धराट् । रागोऽत्र मध्यमादिः स्यादादितालो विल- "

म्बित:’ ॥ ‘लय: स्यान्मागधीरीति: श्रृटङ्गारोऽत्र रस: स्मृत: ॥ कीर्तनं वासुदेवस्य विनि

योगो नृपोत्सवे’॥ १२ ॥इति दशावतारकोर्तिधवलो नाम प्रथम: प्रबन्ध: ॥

इदानीं वण्र्यमानं श्रीकृष्णं खरूपनिरूपणद्वारा मङ्गलगीतेन स्तैौति ।तत्रेदमाद्य पदम्। 1

ललितरागेण लध्वादितालइति आदिताले गीयते ॥ ‘गीतमुद्वाह्यते येन स उद्भाह:

प्रकोर्तित: ॥ आभोगस्त्वन्तिम इति धुवत्वच धुव: स्मृतः ॥’ उद्वहादिधातूनां वि- ,

श्रामभूमित्वात् ॥ अन्यानि च उद्वहादिप्रतिरूपकाणि पदानीति प्रतिबोद्धव्यम् । एव- 1

मन्याखष्टपदीषु ज्ञेयम्॥ श्रितकमलेति ॥अत्र ‘ए’ काराद्यालपो ज्ञेय:॥ जय जय 1

देव हरे इल्यत्र धुव: । श्रितं कमलायाः कुचमण्डलं येनस तथा तस्य संबोध- 1

नम्॥ धृते कुण्डले येन स तथा तस्य संबुद्धि: । एइति एतदन्ते रागपूलैयै गानवे- 1

लायां प्रतिपदं एतावत्पदम्।जयदेव हरे इति सर्वत्र धुवपदम् ॥ कलिता धृता ल- :

नित्यमीनाद्याकृतयः किमिति मया धृता इत्याशङ्क्य अवताराणां प्रयोजनमाह-वेद- |

नुद्धरते इति।वेदानुद्धरते मीनरूपेण वेदोद्धारं कुर्वते । पुनः कीदृशाय। जगहुवनं 1

निवहते कच्छपरूपेण धारयते । पुनः भूगोलं भूमण्डलमुद्विभ्रते वराहरूपणोध्र्व प्राप- 1

यते।पुनः कीदृशाय । दैत्यं हिरण्यकशिपुं. नरसिंहरूपेण दारयते विदारयते।पुनः |

किंभूताय । बलि दैत्यं छलयते वामनरूपेण वचयते ।पुनः कीदृशाय । क्षत्रक्षयं कुर्वते |

परशुरामरूपेण दुर्वत्तक्षत्रियाणां नाशं कुर्वते । पुनः कीदृशाय । पौलस्त्यं रावणं श्री- ।

रामचन्द्ररूपेण जयते। पुनः कीदृशाय।हले कलयते दुष्टनिग्रहायायुधलेन बलभद्ररू- |

पेण कलयते। कारुण्यं कृपामातन्वते बुद्धरूपेण विस्तारयते। म्लेच्छान्कल्किरूपेण मूच्छे- |

यते नाशयते ॥ ‘आकृति: कथिता रूपे सामान्यवपुषोरपि’इति विश्व: ॥। १२ ॥

पूर्व केलयो जयन्तीत्युत्त केलिश्ध नायकोत्कर्ष विना न संभवति।तस्मात्समस्तनायक

चूडामणेर्भगवतः श्रीकृष्णदेवस्य लोकोत्तरगुणान्वर्णयत्रेवमङ्गलान्तरमंथाचरत-श्रतेति। |

गीतस्यास्य गुजैरी रागस्तालच प्रतिमठ: । गीतार्थस्तु हे हरे,जय । जयजयेल्यादरे द्विर्व- |

चनम्र ॥ इदं तु धुवपदम्र ॥ नायकगुणानाह-श्रितेति ॥ श्रितमाश्रितं कमलाया: कुच- 1

मण्डल येन ॥ लक्ष्मीप्रियत्वेन धनाढयत्वमपि सूचितम् । ‘पुतमात्रे प्रवृत्तिः स्याद्यत्र ताले !

निरन्तरम्। प्रतिमठःस विशेयः(?)सा गीयते रसः॥’कीदृश-धतेति ॥ धूते कुण्डले |

कर्णाभरणे येन ताइश ॥ पुनः कीदृश । कलिता धृता लम्बिता वनमाला मनोहरी I

चरणपर्यन्तावलम्बिनी पुष्पमाला येन तादृश। एतद्वशेषणद्वयेन सेव्यत्वमुक्तम् । ‘कमली |
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दिनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डन ए

मुनिजनमानसहंस जय जय देव हरे ॥२॥

कालियविषधरगञ्जन जनरञ्जन ए

यदुकुलनलिनदिनेश जय जय देव हरे ॥ ३I

मधुमुरनरकविनाशन गरुडासन ए

सुरकुलकेलिनिदान जय जय देव हरे ।४॥

लिता मनोहरा आद्री क्न्निा वनमाला पुष्पदाम येन ॥ ‘वनमंभसि कानने’ इति तज

त्वात्पुष्पाणि कमलानि वा तेषां माला ॥ १ ॥। दिनमणीति ॥ अत्रालापो बोद्धव्य: ॥

मुनिजनेति ॥ हे दिनमणिमण्डलमण्डन भानुमण्डलालंकरण । सवितृमण्डलम

ध्यवर्तिखात् । तस्य संबुद्धि: । हे भवखण्डन संसारच्छेदक ॥ ‘नन्दिग्रहि–’इत्यादि

ना ल्यु: ॥एइति गानपदम्।मुनिजनेल्यादि धुव: । मुनिजनानां मानसानीव मानसानि

तेषु हंसइवहंस: ॥अथ मुनीनां मानसे ध्येयल्वार्द्धस: परंब्रह्म ॥मुनिमानस इति वक्तव्ये

जनग्रहणं लोकपर्याय: ॥ जनो लोक इति पयौयेल्यभिधाने यावन्तो मुनयइति ॥२॥

कालियेति ॥ अत्रालाप: । यदुकुलेति ॥ हे कालियाभिधसर्पदमन । तद्धाति

त्वाजनरञ्जन । बालेन महाबलेन महाविषधरदमनाजनानामाह्लादोSभूत् ।। हे यदुकुल

नलिनदिनेश यदुकुलं नलिनमिव तत्प्रकाशकखात्सूर्य इव । अत्र पूर्व पूर्वस्योत्तरोत्तरं

प्रति हेतुभावइति धुवः॥ ३॥मधुमुरेति ॥ अत्रालाप:। सुरेति ॥ मधुमुरनर

कान्विनाशयति यस्तस्य संबोधनम् ॥ हे सुरकुलकेलिनिदान ॥ असुरवधात्तत्कार

श्रीहरिप्रिया’इत्यमर: । ‘कुचौ स्तनै’इति च । ‘आपादप्रापिता माला वनमालेति

संविदु:’ इति विश्ध: । ‘पत्रपुष्पमयी माला वनमाला प्रकीर्तिता’। १ ॥। पुन: कीदृश ॥

दिनमणीति ॥ दिनमणेः सूर्यस्य यन्मण्डलं तस्य मण्डन हारभूत । तथाच ‘ध्येयः

सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण: सरसिजासनसंनिविष्ट:’ इति पुराणोक्तवच

नात् । एतेन स्थिरसखित्वमुक्तम् । पुन: कीवृशा । भवे संसारं खण्डयतीति भवखण्डन:

प्रलयकती तादृश । अनेन सामथ्र्यरूपो नायकगुण उत्त: ॥ पुनः किंभूत । मुनिजनानां

मानसं चित्त तदेव मानसं सरोवरविशेषस्तत्र हंसो मराल: । अत्र मुनिजनमानसं

स्वच्छत्वार्द्धसाश्रयत्वेन च साधारणधमेंण मानससरोवरत्वेन निरूपितम्। भगवतश्च

मुनिजनमानसेषु समुचितस्थिर्ति मत्वा साधारणधमेंण हंसत्वेन निरूपणम् । ‘मानसं

सरसि स्वान्त’इति विश्ध: । २ ॥ पुन: कीदृश ॥ कालियेति ॥ कालियनाम्त्रो वि

षधरस्य गजन तिरस्कारक ॥ अनेनातिसामथ्र्यमुक्तम् । पुन: कीदृश । जनरजनेति ॥

जनान्मधुरवचनादिना रञ्जयतीति जनरजन ।अनेन शुभवचनत्वं नायकगुण उत्क्त:।पुन:

कीदृश ॥ यदुकुलेति ॥ यदुकुलमेव नलिने कमले। तस्य दिनेश: सूर्य: । प्रकाशकत्वात् ॥

एतेन कुलीनत्वं नायकेSप्युक्तम् ॥ ‘आशीविषो विषधरश्चक्री व्याल: सरीसृप:’ इत्य

मर:॥ ‘वा पुंसि पर्ची नलिनम्’ इति च ॥३॥पुनः कीदृश ॥ मधुमुरेति ॥ मधु
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अमलकमलदललोचन भवमोचन ए

त्रिभुवनभवननिदान जय जय देव हरे॥ ५॥

जनकसुताकृतभूषण जितदूषण ए

समरशमितदशकण्ठ जय जय देव हरे । ६॥

अभिनवजलधरसुन्दर धृतमन्दर ए

श्रीमुखचन्द्रचकोर जय जय देव हरे॥७॥ ]

णखम्। इतिधुवः॥ अमलेति ॥ आलाप:। त्रिभुवनेति ॥ अमलकमलदलेइव |

लोचने यस्य स तथा तस्य संबुद्धि: ॥ अपरंच ॥हे भवमोचन हे संसारमोचन । 1,

अथवा हेमेषरूप(?)शिवत्रात: ।इति पदम् ।।हे त्रिभुवनभवननिदान हे त्रिलोकी- 1:

समुत्पत्यादिकारण ॥ इति धुव: ॥५॥ जनकेति ॥ अत्रालाप:। समरेति ।। हे जन- 1.

कसुताकृतभूषण जनकसुताया: कृतं भूषणं येन । जितो दूषणो राक्षसो येन इति 1:

पदम् ।। हे संगरक्षुभितदशकण्ठ संहारितो रावणो येन इतिधुवः॥ ६॥ अभिन-1

वेति ॥ अत्रालाप: ॥ हे अभिनवजलधरसुन्दर ॥ हे धृतमन्दर ॥ निगदव्या- 1:

नास्रो मुरनान्त्रो नरकनास्रो दैत्यस्य विनाशन विनाशकारिन्। अनेनापि सामथ्र्यमुक्तम्। ि

पुनःकीदृश । सुरकुलकेलीनां देवसमूहक्रीडानां निदान आदिकारण । अनेनापि साम- f

थर्यमुक्तम् । ‘सुरो देव:’इति विश्धः। ‘सजातीये गणे गोत्रे देहेsपि भणितंकुलम्’इति |'

च ॥ ‘निदानं त्वादिकारणम्’ इत्यमरः ॥ ४ ॥ पुनः कीदृश । अमलेति ॥ भवमो- ’ि

चन । भवो जन्म तस्मात्प्रपन्नान्मोचयतीति तादृश । मोक्षप्रदेल्यर्थ: । अतएव भवख- [।

ण्डनेल्यनेनापैौनरुत्क्त्यम् । यतस्तत्र भवपदस्य जगत्परतया प्रलयकारित्वमुक्तम् । अत्र 1

तु भवपदस्य जन्मपरतया मोक्षप्रदचमुक्मेव । अनेन मोक्षप्रदचेन परमानन्दरूपो f

नायक गुण उक्तः। पुनः कीदृश। त्रिभुवनेति। त्रिभुवनमेव भवनं गृहतदेव निधानं ि

वासस्थानं यस्य तादृश ॥ यद्वा त्रिभुवने निधानमिव महाधनमिव । ‘दले पर्ण छद: 1,

पुमान्’ इत्यमरः । ‘भवनं भाववेश्मनोः’ इत्यमरः । ‘निधानं त्वालये निधौ’ इति 1

विध:॥ ५॥पुन: कीदृश । जनकसुतेति ॥ जनकसुताकृतभूषण जनकसुतायाः सी- 1

ताया: कृतानि भूषणानि मकरिकापत्रादीनि येन तादृश । अनेन सकलकलाकौशल- 1

रूपस्तारुण्यरूपश्च नायकगुण उक्तः। पुन: कीदृश । जितो दूषणनामा राक्षसो येन 1

स तादृश ॥ यद्वा जितानि स्वस्मिन् तिरस्कृतानि दूषणानि दोषा येन तादृशेल्यर्थः। 1.

पुनः कीदृश । समरे सङ्कमे शमितो नाशितो दशकण्ठो रावणो येन सः। अनेन पर- 1

माभिमानिनो रावणस्य वधेनाभिमानरूपो नायकगुण उत्क्त: ॥ रामावतारपौरुष

वर्णनेन रामक्षमारूपोsपि नायकगुणः सूचितः । ‘अस्त्रियां समरानीकरणा:’ इत्यमर:

॥ ६॥पुनः कीदृश। अभिनवेति ॥ अभिनवो नूतनो यो जलधरः सजलमेघत्तद्व- [.

त्सुन्दर: ॥ अनेनापि भव्यत्वमुक्तम् । पुनःकीदृश ॥ धृतः क्षीराब्धिमन्थनावसरे मन्दरो 1

१ 4भवननिधान’इति पाठ: । ६
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तव चरणे प्रणता वयमिति भावय ए

कुरु कुशल प्रणतेषु जय जय देव हरे ॥८॥

श्रीजयदेवकवेरिर्द कुरुते मुदम् ए

मङ्गलमुज्ज्वलगीति जय जयदेव हरे॥९॥

तन्मुखाधरसुधापानकरखात् ।इति धुव:॥ ७॥ तव चरणेति ॥ उपसंहरति ॥हे

उक्तखरूप श्रीकृष्ण । वयं तव चरणं प्रणता:तवचरणे कृतनमस्कारा इति भावय

* चिन्तय ॥इति पदम्। प्रणतेष्वस्मासुकुशलं कुरु॥जयेल्यादिधुवः॥‘भूशुद्धिचिन्ताम

* श्रणेषु' चुरादि: परस्मैपदी । तस्य प्रयोगो भावयेति ॥८॥ श्रीजयेति ॥ अत्रालाप:॥

* मङ्गलेति ।। हेहरे ।इदं मङ्गलं नाम गीतं गीतविशेषो मुदं प्रीर्ति कुरुते । कस्य ते

* तव ॥इति अप्रयुज्यमानखान्यपेक्षया ॥ अथवा ॥इदं गीतं ते तव मुदं कुरु ॥ कुरुते

: इल्यर्थ: । अथवा ॥इदं मङ्गलं मङ्गलगीतं जयदेवस्य मुदं कुरुते ॥ अमुदं मुदेददातीति

: मुदं वा।ते इति काकाक्षिगोलकन्यायेनोभयत्र संबध्यते ॥ अथवा ॥ इदं गीतं गायतां

६ श्रृटण्वतां मुदं कुरुते ॥ अथ तेगीत लवत्संबन्धि गीतं गायतां >टण्वतां च मुदं कुर्वि

: ल्याशी: । तस्य श्रीजयदेवस्य कवे:। किंभूतम् । उज्ज्वलम्॥ रम्यगानाद्यखिलैगति

.. गुणैर्युक्त भीतशङ्कितादिदोषरहितम्। श्रितकमलाकुचेल्यादि । मङ्गलंनाम छन्दः॥त

छक्षणम्–“मङ्गलं मङ्गलाख्येन छन्दसा तालसंयुतम्। विलम्बितलयोपेतमुत्सवे गीयते

जनैः’।‘कारगणै:प्रतिपदगतैधैव। मङ्गलमहुरिदं सुधियःखछयुक्तम्'।तथाच

संगीतराजे-‘छन्दसा मङ्गलाख्येन खनने गद्यपद्ययो: ॥ आलापश्ध प्रतिपदंनानागमक

पेशल:॥धुव: प्रतिपदं रागो ललितस्ताल उच्यते ॥ आदिताल: खरास्वेता: प्रबन्वे

ते प्रतिष्ठिता: ॥ स हरिविजयाढयश्च मङ्गलाचार उच्यते’ ॥ इति हरेिविजयमङ्गलाचार

नामाष्टम: प्रबन्ध: ॥ श्रितेल्यष्टपद्यां धीरललितो नायक: >टङ्गारी वा ॥ लक्षणमुक्त

प्राक् ॥ जयदेवस्य रतेभौव: ॥ ९ ॥

--------------------------------------------------------------->----->---------->---->-->-->---------------------------------------------------------------------------------

गिरिविशेषो मन्थानदण्डभूतो येन तादृश । अनेन सामथ्र्यमुक्तम् । पुनः कीदृश । श्रि

यो लक्ष्म्या: मुखमेव चन्द्र आह्लादकारित्वात्तस्य चकोर ॥ अत्र लक्ष्मीमुखचन्द्राधरसु

धापरमोत्कण्ठत्वेन भगवतश्चकोरत्वनिरूपणम् । अनेनापि रतिकौशलमवोत्तम् । ‘प्र

त्यग्रोsभिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नवः’ इत्यमरः । अनया सप्तपद्या नायकगुण

उक्तः । नायकगुणस्तु—‘त्यागी कुलीनकुशलोsथ रतेषु विश:‘‘कवित्वे च गुणी

धानाढय: । भव्य:-•• •••सोभावान्सुभगोsभिमानी स्त्रीणामत: शुभवचा इह नायक:

स्यात्’इति । ७ ॥ कवि: सर्वनायकोत्कृष्ट श्रीकृष्णं स्तुत्वा सर्वभक्तानां स्वर्यापि

चाभीष्ट प्रार्थयते-तवेति ॥ वयं तव चरणे पतिता इति भावय जानीहि ॥ ननु मया

तज्शातमेव तादृशभवतां किमिष्ट कर्तव्यमिल्यत आह-कुरु इति। प्रणतेषु अनझे का

मदेवे सति कुशलं विघ्रराहिल्यं कुरु ॥। ८ ॥। श्रीजयदेवेति ॥ श्रीजयदेवकवे:

इदंउदितं । पदमिति शेष: । कुशलं विघ्रराहित्यं उज्वलं गीतं गानं यस्य तादृर्श

‘शङ्कितंे भीतमुत्सृष्टमव्यक्तमनुनासिकम्। काकस्वरं शिरसिगतं तथा स्थानविवजितम्र ॥
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पद्मापयोधरपटीपरिरम्भलग्रकाश्मीरमुद्रितमुरो मधुसूदनस्य ॥

व्यक्तानुरागमिव खेलदनङ्कखेदखेदाम्बुपूरमनुपूरयतु मिर्य व:१०

इदानीं श्रीकृष्ण: क्रीडानिदानं वसन्तं दर्शयन्भक्तानभिनन्दति ॥ खङ्गादिकेन

पूर्णन वसन्तरागेण–पद्मापयोधरतटीति–अनुपूरयतु पूर्ति नयतु ॥ किं ।

प्रियं वाञ्छितम्। केषां।वो युष्माकम्। किं कर्तृभूतम् । उरो वक्ष: । कस्य ॥ मधुसू

दनस्य । किंभूतम्। पद्माया: पयोधरौ तयोस्तटी भृगू तयो: परेरम्भेण लमं 1

सत्ता काश्मीरं कुडूमं तेन मुद्रितं कृतमुद्रम्। एतेन स्तनयो: दैौलखात्तच्छि

खरालिङ्गनेन तयोरतिशयालिङ्गनव्याजेन जाता मुद्रा यरिंमस्तत् । अत एव [

व्यक्तानुरागमिव प्रतीयमानानुरागमिव ॥ अनुरागो माऽन्यस्यां स्यादिति लक्ष्म्या मुद्रा

दत्ता ॥ अथवा नेदं कुडुमं किं तु हृदस्थोऽनुरागो बहिर्भूत इव ॥ किंभूतम्।

खेलन् अनङ्गखेदजात: सुरतश्रमजात: स्वेदाम्बुपूरो यत्र तत्तथा ॥ अत्रेदम

कूतम् । अयमालिङ्गति मां परंत्वनुरागो राधायामेवेति मुद्रार्थ: । तदसूचि 1

कविना ‘राधामाधवयो:’ इति पूर्वपवे । अत्र मुग्धा नायका । कुशलो ना

यक: । वसन्ततिलका वृत्तम् । आशीर्वणानुप्रासालंकारौ उत्प्रेक्षा च । श्रृंटङ्गारो

रस: । अत्र मधुसूदनस्य परमप्रेमास्पदकान्तोर:स्थलोपगूहनेन व्यक्तानुरागरूप- 1

ततः सुतरामौचिल्यमावहत । यदुक्तम्–“पूर्णर्थदातु: काव्यस्य संतोषितमनी- ''

षिण: । उचिताशीर्नपस्येव भवल्यभ्युदयावहा ॥’ इति ॥ १० ॥ ।

विस्वरं विरसं चैव विस्पष्ट विषमाहतम् । व्याकुलं तालहीनं च गीतदोषान्विदुर्बुधा:’

॥। ९ ॥ श्रीकृष्णनायकसामान्यगुणानुक्त्वा संप्रति नायकगुणान्कथयत्रेवाशीरूपं मङ्गलमा- ि

चरति-पझेति। मधुसूदनस्य उरो त्डदयं वो युष्माकं वाञ्छितमनुपूरयतु संपूर्ण करोतु। ।

कीदृशमुरः । पद्माया लक्ष्म्याः पयोधरतटी स्तनप्रान्तस्तस्य परिरम्भे आलिङ्गने लन् ।

यत्काश्मीरं कुडुमं तेन मुद्रितमिव मुद्रा चिहविशेषस्तयुक्तमिव । इदं मधुसूदनहृदयं ।

ममैव नत्वन्यस्येति ख्यापनाय लक्ष्म्या निजस्तनतटे लिप्तकाश्मीरमुद्रेव दत्तेति भाव: ।

पुनः कीदृशम् । खेलति क्रीडां कुर्वति अनझे कामदेवे सति यः खेद आयासस्तेन |

यत्स्वेदाम्बु प्रस्वेदजलं तस्य पूरः प्रवाही यत्र तादृशम् । एतेन चिरलिप्तस्य काश्मीरस्य

शुष्कत्वेSपि स्वेदसंबन्धेन तस्य मुद्रायोग्यत्वमितिध्वनितम्।कीदृशमिव। व्यत्क्तानुरागमिव ।

व्यक्त: प्रकटीभूतोऽनुरागः खेहो यत्र तादृशमिव । अत्र लक्ष्मीर्विषयानुरागाधिक्या

इभ्यन्तरे समावेशाभावात्कुडुमरागव्याजेन बहिनिःस्तेति भावः । मुद्रा संजाता अस्येति

तारकादित्वादिच् । ‘लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीहरिप्रिया' इत्यमरः । ‘स्त्रीस्तना

ब्दौ पयोधरौ’इतिच । ‘परिरम्भः परिष्वङ्ग: संक्षेष उपगूहनम्’ इति च । ‘काश्मीरं

कुङ्कमं प्रोत्कं टङ्कपुष्करमूलयोः’ इति विश्धः। अनेन सर्वदा लक्ष्म्या दृढानुरागकथनेन

दाक्षिण्यरूपो नायकगुण उत्क्त: । तदुक्त श्रृंङ्गारतिलके-‘यो गौरवं भयप्रेम -सद्भावं

 

 

 

पूर्वयोषिति ॥ न मुधल्यन्यचित्तोsपि शेयोsसौ दक्षिणो यथा ॥’ इति ॥। १० ॥
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| वसन्ते वासन्तीकुसूममुकुमूरैरवयवै

! भ्रंमन्तों कान्तारे बहुविहितकृष्णानुसरणाम्।

- अमन्दूं कन्दर्पज्वरजनितचिन्ताकुलतया

----- वलैद्धाधां राधां सरसमिदमूचे सहचरी ॥ १॥

.. इदानीं भणितेषु मरिचावचूर्णनासा यूयं(नूनं)कटुरपि स्पृहावहेत योगमाश्रिल्य विप्र

' लम्भपूर्वको हिसंभोगो रसिकजनरसनीयतामापद्यतइति कविना आद्यपवे कथाबीजत्वेन

त्तम्भितमुखेन हरिकथया प्रोत्साहयन्नाह-वासन्ते वासन्तीति ॥ काचन सहचरी

Jइदं वक्ष्यमाणं सरसं रसवत् राधामूचे उत्तवती । किंभूताम्। वसन्ते ऋतौ अमन्दं

' यथा स्यात्तथा कन्दर्पज्वरजनितचिन्ताकुलतया वलद्वाधाम् । कन्दर्पहेतुज्वरजनित

jचिन्ताकुलत्वेन वलन्ती यातायातं कुर्वाणा बाधा यस्या:। चिन्ताकुले हि चेतसि बा

1 धा याल्यायाति चेति प्रसिद्धम् । किंभूताम्। बहुअनेकधा दूल्यादिना विहितकृष्णानुसर

णां तदर्थमेव कान्तारे भ्रमन्तीम्। किंभूताम्। वासन्तीकुसुमवन्माधवीलताकुसुमव

1त्सुकुमरैरवयवैरुपलक्षिताम् । वसन्ते हि माधवीकुसुममुद्रित्त भवति । अतः

Jकामोद्रेकसौकुमायें च साम्यम्। अत्र छसोपमालंकारः। दक्षिणी नायकः। तछक्ष

Jगम—लेहलैल्यमवैषम्यवशतखुल्यतामपन्। नायिकाखप्यनेकासु दक्षिण: स स्मृतो

] यथा’॥ विरहोत्कण्ठिता नायिका । ‘उत्क्ता भवति सा यस्या वासकेनागत: प्रिय: ।

| तस्या नागमने हेतुं चिन्तयल्याकुला यथा’॥ तस्याभिलाषो नाम दशांतिशेषो यथा

[‘व्यवसायो भवेद्यत्र बाढं तत्संगमाशया । संकल्पाकुलचित्तत्वात्साभिलाषः स्मृतो य

! था।॥’इतिवैदभौंरीति:।यथा। दादेलेॉपिसमासे वा कर्मधारयं त्रिकाण्डिकर्म कर्म कत्रौण

[मुलील्यादिना । वासन्तीकुसुमसुकुमारैरेल्यत्र लुतोपमालंकार: अनुप्रासश्च । एकस्या

1यसकृत्परइति वृत्यनुप्रास:॥‘रसै लैद्रश्छिन्ना यमनसभलाग: शिखरिणी’॥ तस्य त्रैव

; संज्ञान्तरम्। यथा ‘माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णरुपनागरिकेष्यते’ इति ॥ बलद्वाधामिति

: एतावद्वन्थेनाभिधेयप्रयोजनकेलिवर्णनोपयुक्तनायकगुणप्रतिपादनपुर:सराणि मङ्गलानि वि

धाय कवि: श्रृंङ्गाररसप्रधानभगवत्केलिवर्णनं चिकीर्षस्तत्संभोगापेक्षया विप्रलम्भस्योत्कृष्ट

; त्वादादौ विप्रलम्भश्रृंङ्गारवर्णनाय विरहोत्कण्ठितराधायाश्चरितानि वर्णयितुं प्रस्तावयति

वसन्त इति ॥ संभोगापेक्षयात्र विप्रलम्भस्योत्कर्ष प्रति त्वालंकारिकाः-‘संभोगवि

* प्रलम्भेन विना। पुष्टिमनु(?) । कषायिते हि वरूनादौ भूयान्रागोsभिजायते’इति। श्ठोकार्थ

स्तु—काचित्सहचरी सखी वसन्ते सरसं यथा स्यादेवं राधामिदं वक्ष्यमाणमूचे उवाच ॥

कीदृशीम् । अवयवैरुपलक्षिताम्। कीदृशैरवयवै: । वासन्तीकुसुमसुकुमारै: माधवील

तापुष्पवत्कोमलै: ॥ पुन: कीदृशीम् ॥ कान्तारे महारण्ये भ्रमन्तीम् । तत्र हेतुगर्भविषे

षणमाह । बहुविहितेति ।बहु वारंवारं विहितं कृतं कृष्णानुसरणमन्वेषणं यया तादृशीम्।

1 अत्र हेतुगर्भविशेषणमाह । कंदपेंति ॥ कंदर्पज्वरेण जनिता या चिन्ता तत्कृता या आ

| कुलता तया अमन्दमधिके यथा स्यादेवं चलद्वाधां प्रवर्धमानपीडाम् । अवयवैरित्यत्र

१ 4चलत्’इति पाठ: । -------- - -----
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वसन्तरागयतितालाभ्यां गोयते ॥प्र०॥३॥ ।

ललितलवङ्गलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे

मधुकरनिकरकरम्बितकोकिलकूजितकुञ्जकुटीरे ।

विहरति हरिरिह सर स वसन्ते नृत्यति

युवतिजनेन सर्म सखि विरहिजनस्य दुरन्ते॥धुवम्॥२॥ :

पाठे ‘वलङ् स्वतिसंवरणयोः’ इल्यात्मनेपदी। वलड:परस्मैपदवं चिन्त्यम् ॥१॥ अन्य- "

त्रापि प्रयोगोSप्यस्ति तथा । सावेवोत्तरत्रोदा दूणवान् पुनर्बल:(?)केवलादिति । -

अमुमेवार्थ विशदयति ॥ झम्पातालेन द्वतद्वयेन विरामान्तेन ॥ ललितेाति ॥ ..

विशेषणसौकयॉर्थ पूर्व धुवपद व्याख्यायते–विहरतीति ॥ इह राधासखी :

सबाधां राधां विनोदार्थ श्रीकृष्णं प्रति प्रेरयति ॥ हे सखि राधे।सरचल ॥ यं हरिं लं :

विलोकयसेसहरेरहवृन्दावने वसन्ते वसन्तसमये विहरति । क़ सति । समें स- !

शोभं। साकंयुवतिजने नृत्यति सति ॥ किंभूते वसन्ते । चलनार्थहेतुगर्भ विशेषणम्। :

विरहिजनस्य दुरन्ते नइति न अपि तु दुरन्ते एवेति काकोभयदर्शनम्॥ अथवा जनो :

जीवनं तेन समं दुरन्ते ॥ जीवनं वसन्तश्धोभयं विरहिणां दुःखप्राप्यं तसन् । !

अथवा सरसवसन्त इति पदम् ॥ सरस: साभिलाष: स चासौ वसन्तश्च तस्मिन् । !

विहरति युवतिजनेन समं नृल्यतच ।चकारोsध्याहार्य:।।इति धुवपदम्॥ ललि- :

तेति-ललितलवङ्गलतापरिशीलनेन कोमलो मलयमारुतो यत्र वसन्त इति ॥ 1.

एतेन शीतो मन्द:सुरभि वेति वायोलैविध्यमुक्तम् ॥ अत्र लवङ्गलतासमीरयोनौ- !

यिकाल्वनायकत्वेनोद्दीपनविभावखमुक्तम् ॥ पुनः किंभूते वसन्ते । मधुकरनिकरेण !

करम्बितैर्मिश्रितै: कोकिलै: कृजित: े----------------।
----------------------------------------------------->---------------------------------------------------------

जटाभिस्तापसइतिवत् इत्थंभूतलक्षणे तृतीया ॥ ‘वासन्ती माधवीलता'इत्यमर: ॥ कान्तारं

वत्र्म दुर्गमम्’ इतिच। ‘पीडा बाधा व्यथा दुःखम्' इत्यपि ॥५॥ किमूचे इत्यत आह–।

ललितेति।गीतस्यास्य वसन्तरागः। रूपकताल: । गीतार्थस्तु हे सखि,इह सरसवसन्ते

श्रृंङ्काररसप्रधाने हरिः कृष्णो विहरति क्रीडति । क्रीडाप्रकर्षमाह ॥ नृत्यतीति । युवति

जनेन सह नृत्यति ॥ कीदृशे वसन्ते ॥ विरहिजनस्य वियोगिनो जनस्य दुरन्ते दुःखेना

न्तः समाप्तिर्यस्य स तस्मिन् ॥ अयं वसन्तो विरहिणीदारुणो न तु युवतिभि: सह क्री- 1

डतः कृष्णस्य त्वं विरहिणी ॥ यदि कृष्णं नानुसरिष्यसि तदा स तवापि दुरन्तो भवि.।

ध्यतीति भाव: ॥इदच धुवपदम् ॥ ‘समं सह’ इत्यमरः । वसन्तस्य सरसतामाह- |

ललितेति । ललिता मनोहरा या लवङ्गलता तस्या:परिशीलनेन संपकेंण कोमलो मृदुलः

मलयसमीरो मलयाचलसंबन्धी वायुर्यत्र तादृशे । पुन: कीदृशे। मधुकरनिकरेण भ्रमरस

मूहेन करम्बिता मिश्रिता ये कोकिलारूँतैः कूजितः शब्दयुक्तः कृत:कुज्ञ एव कुटीरो-|

sल्पकुटी यत्र तादृशे ॥ ‘समीरमारुतमरुज्जगत्प्राणसमीरणा:’ इत्यमर: । ‘मधुत्रतो

मधुकरो मधुलिण्मधुपालिनः’ इति च । ‘स्तोमौघनिकरत्रातवारसंघातसंचया:'इत्यपि । ।

‘मिश्रितेsपि करम्बितम्’ इति विश्धः ॥ ‘अल्पा कुटी कुटीर: स्यात्’ इति च ॥ २ ॥
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उन्मदमदनमनोरथपथिकवधूजनजनितविलापे।

अलिकुलसंकुलकुसुमसमूहनिराकुलबकुलकलापे ॥ विह०॥३॥

मृगमदसौरभरभसवशंवदनवदलमालतमाले।

युवजनहृदयविदारणमनसिजनखरुचिकिंशुकजाले॥ विह०॥४I

मदनमहीपतिकनकदण्डरुचिकेशरकुसुमविकासे ।

मिलितशिलीमुखपाटलपटलंकृतस्मरतूणविलासे ॥ विह०॥५॥

वसन्ते ॥ २॥। उन्मदमदनेति ॥ किंभूते वसन्ते।उद्रतौ मदमदनौ हर्षकामौ यत्र।

पूर्वभूतो मनोरथो यस्य पथिकवधूजनस्य स तथा तेन जनितो विलापो यत्र

वसन्ते । उद्रित्क्तस्मरजनितमनोरथपथिकवधूजनस्य जनितो विलापो येन । अ

थवा उत्सुकमदनमनोरथेन पथिकवधूनां जनितो विलापो यत्र वसन्ते । अल

कुलव्याप्तकुसुमसमूहेन निराकुलो बकुलानां कलाप: संहतिर्यत्र ।। बकुला एव क

लापस्तूणीरो वा स्मरशरधिः।‘कलापो बहैतूणयो:’॥३॥ मृगमदसौरभेति।मृग

मदसौरभस्य रभसेन सहसा वशंवदा अनुकारिणी तद्रन्धा नवदलानां माला येषां ता

। दृशास्तमाला यत्र वसन्ते। वातदामोदानि नवदलानि मालन्ते धारयन्तीति।युवज

' नेति ॥ युवजनस्य हृदयविदारणाय मनसिजस्य नखस्य रुचिरिव रुचियेंषां

ते ताद्यशाः किंशुकनांजालान कोरका यत्र वसन्ते। अत्र कामस्यनखरायुधख कवि

समयेऽप्रसिद्धम्॥४॥मदनमहोपतीति ॥ अत्रालाप: । कामराजस्य हेमदण्डच्छत्र

संनिभं। बकुलकेसरपुष्पं तस्य विकासो यत्र ॥ अत्र केवलकनकदण्डस्य छत्रे वाच

वसन्तस्य दुरन्ततामाह—उन्मदेति ॥ उन्मद उद्भटो यो मदन:स एव मनोरथदृष्टः

। पथिकवधूजनानांतैर्जनितःकृतो विलापो यरिंमस्तादृशे । पुन: कीदृशे । अलिकुलैर्ध

1 मरसमूहै: संकुली व्याप्तो यः कुसुमसमूहस्तेन निराकुलो निःशेषणाकुलो बकुलकलापः

! कल सदर के तावे। यम नाइकी कल एव कलापो भूषणं यत्र तादृश । ‘क

: लापो भूषणे बहें तूणीरे संहतावपि’ इल्यमरः ॥। ३ ॥ पुनः कीदृशे । मृगमदेति ॥

मृगमदस्य कस्तूरकाया यः सैौरभरभस: सैौरभवेगस्तस्य वशंवद आत्मायत्ततावादी

नवदलमालतमालो नूतनपत्रपङ्गिर्यस्य एतादृशस्तमालो यत्र तस्मिन् ।पुनः कीदृशे ।

युवजनानां तरुणपुरुषाणां हृदयं विदारयन्तीति युवजनत्डदयविदारणास्तादृशाःये मनसि

जस्य कामस्या नखास्तेषामिव रुचिदींप्तियेंषां तादृशा ये किंशुका: पलाशकुसुमानि तेषां

जालं समूहो यत्र तादृशे । यद्वा तादृशानि किंशुकजालानि पलाशकलिका यत्र तादृशे ।

: अत्र पलाशपुष्पस्य वक्रत्वेनारक्तत्वेन त्डदयविदारणाद्रुधिरलिप्तमिव मनसिजनखस्य सा

दृश्यं बोध्यम्। ‘मृगनाभिमूंगमद:कस्तूरीच’इत्यमरः।‘रभसो वेगहर्षयोः’इतिच।‘काम:

: पश्चशर: स्मरः। शंबरारिमैनसिजः’इतिच।‘रुचिर्मयूखे शोभायामभिष्वङ्गविलासयो:’इति

: विश्वः। ‘पलाशे किंशुकः स्मृतः’ इतिच। ‘जालं गवाक्ष आनाये कोरके दृप्तविन्दयो:’

इति विश्वः ॥।४ ॥।पुनः कीदृशे ॥ मदनेति ॥ मदन एव महीपती राजातस्य यःकन

! १ ‘पाटलिपटल’इति पाठ: ॥

३
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विगलितलजितजगदवलोर्कनतरुणकरुणकृतहासे ॥

विरहिनिकृन्तनकुन्तमुखाकृतिकेर्तकदन्तुरिताशे ॥ विह०॥ ६॥

माधविकापरिमलललिते नवमालतिजातिसुगन्धौ ॥

मुनिमनसामपि मोहनकारिणि तरुणाकारणबन्धौ ॥ विह०॥७॥ |

कलान्महीपतिशब्दसाहचर्यादविरोध: ॥ अथवा हेमदण्डरुचीनि केसराणीति योज्यम्। 1

महीपतेरग्रे कनकवेत्रधारिणो भवन्ति ॥ मिलितेति ॥ संगतशिलीमुखै: पाटलपटलै: |

पाटलाकुसुमसमूहै: ॥ अथवा पाटलिपटलेति पाठ: ॥ कृत: स्मरशरधिविलासोऽनुकारो !

यत्र । शिलीमुखा भ्रमरा: बाणाश्च ।‘अलिबाणैो शिलीमुखौ’इल्यभिधानात्॥ ५॥। 1

विगलितेति॥ लजैव लजितम्।भावे क्तः । गतलजजगदवलोकनेन तरुणैः करुणै: !

कृत: कुसुमविकासव्याजेन हासो यत्र । विरहिनिकृन्तनकुन्तमुखाकौर: केतकैदन्तु- 1

रिता विषमीकृता आशा दिशो यत्र । निकृन्तनमिति चिन्ल्यम् ॥६ ॥। माधवि

कापरिमलेति। किंभूते वसन्ते। वासन्याः परिमलेनगन्धविशेषेणललिते मनोहरे। !

कदण्डः सुवर्णघटितदण्डयुक्तश्छत्रं तस्येव रुचिर्यस्यैतादृशस्य नागकेसरपुष्पस्य विकासः ि

प्रकाशो यत्र तादृशे ।पुनः किंविशिष्टे। मिलिताः शिलीमुखा भ्रमरा एव बाणा यास्म- "

स्तादृशं। यत्पाटलिपटल पाटलापुष्पसमूहस्तेन कृतः स्मरतूणस्य कंदर्पतूणीरस्य वि- ि

लासधेष्टितं यत्र तादृशे । अत्र परमर्मव्यथाजनकत्वेन भ्रमराणां बाणसाम्यम् । 4चा- |

म्पेय:केसरो नागकेसर: काधनाह्नयः’ इत्यमर: । ‘अलिबाणौ शिलीमुखै।’ इति च । |

‘समूहे पटलं स्मृतम्’ इतिच । ‘तूणोपासङ्गतूणीरनिषङ्गा इषुधर्द्धयोः’ इति च ॥। ५॥ |

पुनः कीदृशे । विगलितेति ॥ विगलितं लज्जितं लज्जा यस्य जगत: प्राणिगणस्याव- f

लोकितेन दर्शनेन तरुणकरुणैर्नवकरुणवृक्षै:पुष्पविकासव्याजेन कृतो हासो यत्र तादृशे |

वसन्ते । अत्र हास्यरसस्य वेतत्वात्पुष्पविकासेन साम्यम् । यदाह भरत:-&श्रेतो ।

हास: प्रकीर्तित:’ इति । यद्वा विगलितलजितानां विप्रयोगिजनानामवलोकितैस्तरुणै- ि

रथांदवियोगिभि: करुणं करुणरससहितं यथा स्यादेवं कृतो हासो यत्र एतादृशे हासे ।

विरहिणी वराकाःकष्ट प्रमुवन्तीति करुणां लज्जां हित्वा विलपन्तीति च हासस्तेषामिति |

भावः । बालारसानभिशा एववृद्धाः परप्रच्यवेsपि कृतसंवरणाः अतस्तरुणेत्युक्तम् । पुनः |

कीदृशे वसन्ते । विरहिणां वियोगिनां निकृन्तनाय विदारणाय कुन्तमुखाकृति: कुन्त ।

आयुधविशेषस्तस्य मुखमग्रभागस्तस्येवाकृतिर्यस्य तादृशं यत्केतकं तेन दन्तुरिता व्याप्ता

आशा दिशो यस्मिस्तादृशे वसन्ते । लज्जितेत्यत्रावलोकितेल्यत्रापि च नपुंसके भावे क्त: । ''

‘करुणस्तु रसे वृक्षे कृपायां करुणा मता’ इति विध: । ‘प्रासस्तु कुन्तः’ इत्यमरः। ि

‘निम्रोन्नततया व्यासे दन्तुरं कथ्यते बुधैः’इति धरणिः। ‘आशा तृष्णादिशो:’इति विश्व:। f

कृती छेदने।हस्वान्तसंशकोsप्यस्तीति केचित्(?) । तस्य युप्रत्ययान्तस्य निकृन्तनमिति । । ।

कचिच ‘केतकिदन्तुरिताशे’इति पाठ: । ‘सपाकादौ स्वीकृतो हस्व: कापि’ इल्यत्र कवि

वचनस्य लज्जानुरोधार्थत्वात्कृतहस्वकेतकीशब्देन समर्थनीयम् । ६ । माधविकेति ॥ f

१ ‘अवलोकिततरुण’इति पाठ: । २ ‘केतकि’इति पाठ: ।
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स्फुरदतिमुक्तलतापरिरम्भणमुकुलितपुलकितचूते ॥

वृन्दावनविपिने परिसरपरिगतयमुनाजलपूते॥ विह०॥८॥

श्रीजयदेवभणितमिदमुदयति हरिचरणस्मृतिसारम्।

सरसवसन्तसमयवनवर्णनमनुगतमदनविकारम्॥ विह०॥९॥

पुन: किंभूते ॥ नवमालल्या जाल्यातिसुगन्धौ ॥ पुन: किंभूते ॥ मुनिमनसामपि

मोहनकारेिणि ॥ तरुणानां का कथेति । व्यामोहकारके ॥ सुरतार्थ प्रेरके वा॥पुन: किं

भूते ॥ तरुणानामकारणबन्धौ निसर्गमित्रे । वसन्ते हि कामिन्य: खयमेव मानं

ल्यजन्ति ॥७॥ स्फुरदतिमुक्तलतेति ॥ किंभूते वसन्ते । स्फुरन्त्यश्चलन्त्यो

Sतिमुत्तलताया वासन्त्या: परेिरम्भणेन मुकुलित: पुष्पित: पुलकित: जातरो

माश्वश्च चूतः। अत्र पुष्पाणि रोमावेनोपमीयन्ते ।अनेनसात्विकभावो दर्शितः॥ वृन्दा

वनेति ॥ अत्र पूर्व धुवपदेइह वने हरिर्विहरतील्यष्टपद्या एकवाक्यलात् ॥ विहारा

द्वेयत्वे वृन्दावनशब्दो व्याख्यातः । संप्रति वसन्तविशेषणत्वेन व्याक्रियते ॥ किंभूते

वसन्ते ॥ वृन्दावनविपिने । वृन्दमवतीति वृन्दावनं तद्विपिनं यस्मिन्स तथा तस्मिन्

परिसरे पर्यन्तभुवि परेिगतं यद्यमुनाजलं तेन पूते ॥ ८ ॥ श्रीजयदेवभणितेति ॥

तेनेति मङ्गलवाचकम्।ततःपटावाद्याक्षरोत्तरः।ततःखरः षड्जादिः। इदं श्रीजयदे

वभणितं सरसवसन्तसमयवर्णनमुदयति उदयं प्राप्रोति सर्वोत्कृष्टत्वेन वर्तते ।

सरसं श्रटङ्गाररसयुक्तं वसन्तकालीनवनवर्णनं यत्र ॥ सर्वोत्कृष्टत्वे हेतुमाह ॥ हरिचरण

स्मृतिरेव सारं यत्र ॥ वा हरिचरणस्मृल्या हेतुभूतया सारम् ॥ अथवा हरिचरणयो:

स्मृतिश्चिन्तने सारमुत्कृष्टं यत्र ॥ सरसवसन्तत्वे हेतुमाह ॥ अनुगतो मदनवि

कारो यत्र येन वा ॥ अनुगतोऽनुस्यूत: ॥ अस्यामष्टपद्यां जातिरलंकार: ॥ मध्या ना

स्पष्ट ॥ सा मुनिमनोमोहनकारिणी । किमन्येषां वक्तव्यमिति भाव: ॥ पुन: कीदृशे ।

तरुणानां विलासियुवजनानामकारणबन्धौ स्वाभाविकमित्रे ॥ ‘विमर्देौत्थे परिमलो गन्धे

जनमनोहरे’ इति ॥ ७॥ कीदृशे । स्फुरदिति ॥ स्फुरन्ती कम्पमाना शोभ

माना वा यातिमुक्तलता तस्या: परिरम्भणेन मुकुलितं मजरयुक्त तदेव पुलको रोमाध: ॥

रोमाधकथनेनाचेतनयोरपि कामचेष्टा कथिता ॥ तेन च वसन्तस्यातिदुरन्तत्वं कथितम् ॥

अतिशयेन मुक्तानामपि परिरम्भणोत्सुकतेति अतिमुक्तपदेन कथितम् ॥ एतावता

वसन्तस्य सरसता दुरन्तता चोक्ता । संप्रति क्रीडाया: स्थानविशेषमाह-वृन्दा

वनेति ॥ वृन्दावननाम्त्रि विपिने वने हरिर्विहरतील्यन्वय: ॥ कीदृशे विपिने ॥

परिसरे समीपप्रदेशे परिगतेन सर्वतोगतेन यमुनाजलेन पूते पवित्रे । ‘अतिमुक्तः

पुण्डूकः स्याद्वासन्ती माधवी लता’इत्यमरः । मुकुलं करोति तदाचटे । णिजन्ताद्भावे ते

; सति मुकुलितमिति बोध्यम् । पश्चान्मुकुलितमेव पुलक: संजातोsस्येति तारकादित्वादि

तचू। ‘आम्रश्धूतः'इल्यमरः। ‘पर्यन्तभूः परिसरः'इल्यपि॥८॥ संप्रति गीतार्थमुपसंहरति। प्रे

, क्षावठ्प्रवृत्यर्थ स्वभणिते उत्कर्षमाह-श्रीजयदेवेति।जयदेवकवेरिदं भणितंगीतमुदयति ॥

तत्र हेतु: ॥ हरिचरणयो: स्मृतौ स्मरणे सारं श्रेष्ठ, हरिचरणस्मृतिरेव सारोऽत्र तत् रस



२८ गीतगोविन्दकाव्यम् [सगेः १ ।

दरविंदलितवछीमछिचश्चत्पराग

प्रकटितपटवासैर्वासयन्काननानि ।

इह हिदहति चेत: केतकीगन्धबन्धुः

प्रसरदसमबाणप्राणवढ़न्धवाह: I १० ॥

यिका ॥ गुजैरीरागेण ऋषभादिना ॥ दक्षिणो नायक: ॥ तछक्षणं प्रागुत्कम्। विप्रलम्भा- |
ख्य: श्रटङ्कारो रस:॥ लयोनाम छन्द: ।तछक्षणम्—‘मुनियगणैर्लयमामनन्ति तज्ज्ञाः’ |

इति। तदुत्कं छन्दधूडामणौचलयइति। विप्रलम्भविभावप्रसङ्गाद्वायुवर्णयति–“रचितो |

गद्यपद्यावैर्वसन्ते पार्थिवोत्सवे । वसन्तरागे झम्पाख्यताले मध्यलयाचिते॥गमकाल

प्तिभूयिष्ठ: पूर्णकल्पः प्रकोर्तित: ॥ पूर्ती पुनसेतनपाटखराचितविराजित: ॥ माधवो- !

त्सवकमलाकरनामा प्रबन्धराट् ॥ ९॥इति माधवोत्सवकमलाकरनामा तृतीय: प्रबन्धः॥ ।

दरेति ॥इहवने वसन्ते वा गन्धवाहो वायुधेतो दहति। अर्थात् विरहिणम्। किंभूर्त !

चेत: ॥ प्रसरत्। अर्थान्मनोरर्थ प्रति ॥पुनः किंभूतम् । असमबाणप्राणवत्कामस्य जी- 1

वितमिव ॥ अथवा प्रसरदसमबाणप्राणवद्रन्धवाह इति पदम् ।प्रसरता असमबाणेन

प्राणवांधासौ गन्धवाह: ॥ वा प्रसरन्योऽसावसमबाणश्च तस्य प्राणवज्जीवितमिव ॥ "

प्राणवतोवा। किंभूतो वायुः। केतकीगन्धसहचरः। किं कुवैन् । काननानि वासयन् । [

कैः। ईषद्विकसितमछीवछीनां जातीलतानां चवन्तो गच्छन्तो ये परागारूँतैः प्रकटता |

ये पटवासः वासचूर्णनि तैः॥ ‘ननमयययुतेयं मालिनी भोगले कै:’ इति मालि- [।

नीछन्द: ॥ अत्र समासोक्तिवर्णानुप्रासोपमालंकारा: । विप्रलम्भाख्य: श्रटङ्गारो रस: ॥ [

पावाली रीतिः ॥ अत्र विरहिहृदयविदारणपटीयसः पवनस्य त्रैविध्येन चेतोदहक- |

लोपन्यासेन युवतिजनस्य आत्मसात्कर्तृत्वेन यत्स्मरप्राणवत्वमुदितं तदौचिल्यसर- 1

णिसागरष्ठवनतरणत्वमातनोतितराम्।यदभाणि क्षेमेन्द्रेण–“तिलकं बिभ्रती सूक्त- ।

भौत्येकमुचितं पदम् । चन्द्राननेव कस्तूरी कृतं श्यामेव चन्दनम्’ ॥ १०॥ 1

 

मयसंबन्धिनो वनस्य वर्णनं यत्र । अत एव अनुगतमदनविकारं अनुगतः संप्राप्तो मद- 1

नस्य विकारो यत्र तत् तादृशम् ॥।९॥। संप्रति वसन्तकालीनवायोरपि विरहि-[

जनसंतापकारित्वमाह–दरेति ॥ इह हि अस्मित्रेव वसन्ते गन्धवाहो वायुश्चेतो दहति। [

अर्थाद्विरहिणाम् । किं कुर्वन् । काननानि वनानि वासयन्सुरभीकुर्वन्।कैः। दरं ईष- [

द्विगलिता विकासिता मछीवछिर्मछिकालता तस्याः सकाशाचधन्त:प्रसरन्तो ये परागाः [े

पुष्परेणवस्त एव प्रकटितःपटवासाः पिटातकारूँतैः। कीदृग्गन्धवाह: । केतकीगन्धबन्धुः1

केतकीपुष्पसौरभबन्धुः। पुनःकीदृशः। प्रसरतः प्रतिदिशं सचरतोsसमबाणस्य कामस्य [

प्राणवन्प्राणसदृशः। यद्वा प्रसरता असमबाणेनप्राणवान् शक्तिसंपन्त्रो यो गन्धवाहइत्येकप-1

दम् ॥ ‘ईषदथें दरोsव्याजम्’इति विश्वः । ‘परागःपुष्परजसि’इतिच ॥ ‘पिटातः पट- 1|

वासक:’इत्यमर: ॥ ‘काननं वनम्’इति च।‘असव: प्राणा:’ इत्यपि ॥ ‘शक्ति: पराक्रम: !

१ 4विगलित’ इति पाठ: ।
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उन्मीलन्मधुगन्धलुब्धमधुपव्याधूतचूताडुर

क्रीडत्कोकिलकाकलीकलरवैरुढ़ीर्णकर्णज्वरा: ॥

. नीयन्ते पथिकै: कर्थ कथमपि ध्यानावधानक्षण

प्राप्तप्राणसमासमागमरसोछासैरमी वासरा:॥ ११॥

अनेकनारीपरिरम्भसंभ्रमस्फुरन्मनोहारिविलासलालसम् ॥

. मुरारिमारादुपदर्शयन्ल्यसौसखी समक्ष पुनराहराधिकाम्॥ १॥

" उन्मीलदिति।॥ पथिकैरमी वसन्तसमयवासरा: कथंकथमिव महता कष्टेन नीयन्ते।

कै: कृखा।ध्यानावधानक्षणे प्रियानुचिन्तनैकाग्रताप्रस्तावे प्राप्तो य:प्राणसमासमागमर

सोsनुरागस्तस्य प्रकटीभावै:, अथवा रसस्योछासो येष्विति पथिकविशेषणम्। किंभूता

वासरा: ॥ उन्मीलन्योऽसौ मधुगन्ध:पुष्परसगन्धस्तत्र लुब्धा ये मधुपा भ्रमरासैतव्यो

' धूता आन्दोलिता ये चूतहुरास्तेषु कीडन्तो ये कोकिलास्तेषां काकल्युपलक्षित

रवैरुद्रीर्ण उत्पादित: कर्णज्वरो यैस्ते तथा । कोकिलो वसन्तमासे पश्चमं वदतीति

स्थिति: ॥ अत्र स चूतधूननेन मधुपे रोषावेशान्निषादकाकलीमुक्तवानिल्याशय: ॥

अथवा कथं कथमपीति ध्यानेनेल्यादिना योज्यम्। ततो विरहिणो हृद्यनवस्थितचि

त्तत्वाद्धद्यातुमपि न शकुवन्ति ।शार्दूलविकीडितं छन्द: । अत्र काव्यलिङ्गमलंकारः ॥

गौडीया रीति: । विप्रलम्भाख्यश्टङ्गारो रस: ॥ अत्र कामोद्दीपनविभावै: कोकिल

* काकलीकलरवायै: संजनितकर्णज्वरत्वेन प्राणसमसमागमाकाङ्किवेन विरहासह

ष्णुखापेक्षया यद्वासराणां कर्मगतं बहुखमापादितं तत्सुतरामौचिल्यकोटिमाटीकते॥११॥

अनेकेति ॥ असैौसखी राधां पुनर्वक्ष्यमाणमाह। किं कुर्वती। आरात्समीपे समक्ष

प्रल्यक्ष यथा स्यात्तथा मुरारिं दर्शयन्ती दृष्टिपथमवतारयन्ती ॥ अनेकनारीणां परि

प्राण:’इति च । ‘गन्धवाहानिलाशुगाः’इति च ॥। १० ॥। संप्रति वसन्तदिवसानां दुर

न्तत्वमाह-उन्मीलदिति ॥ अमी वसन्तसंबन्धिनो वासरा दिवसाः पथिकैः कर्थक

थमपि महता कष्टेन नीयन्ते समाप्यन्ते । कीदृशा वासरा: । उद्भीर्णा: प्रकटिता:

कर्णज्वराः श्रोत्रसंतापा येषु तादृशाः । कैः। उन्मीलन्ति प्रकटीभवन्ति यानि मधूनि

गन्धाश्च तेषु लुब्धा लोलुपा ये मधुपा भ्रमरास्तैव्र्याधूताः कम्पिता ये चूताडुरा आत्र

मुकुलानि तेषु क्रीडतां कोकिलानां काकल्योsव्यक्तमधुरध्वनयस्ताभिः कृता ये कल

कला: कोलाहलास्तै: । केन प्रकारेण नीयन्त इत्याह-ध्यानेति ॥ ध्याने स्वप्रियचि

: न्तने यदवधानं तत्परतातेन क्षण प्राप्तो य: प्राणसमाया जीवतुल्याया: कान्ताया: समाग

मरूपो रसस्तस्मादुत्पन्ना ये उछासा उत्साहारूँतै: ॥ ‘काकली तु कले सूक्ष्मे’ इति।

' ‘कोलाहल: कलकल:’इति च ॥। ११ ॥ -

अनेकेति ॥ अर्सेौी सखी राधिकां पुनराह पुनरुवाच । किंकुर्वती ॥ आरा

दूरतः समक्ष प्रत्यक्ष मुरारिमुपदर्शयन्ती ॥ कीदृशम् । अनेकासां नारीणां परि

१ 4कलकलै:’इति पाठ: ॥
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रामकरीोरागायतितालाभ्यां गोयते ॥प्र०४ ॥

चन्दनचर्चितनीलकलेवरपीतवसनवनमाली ॥

केलिचलन्मणिकुण्डलमण्डितगण्डयुग: स्मितशाली ॥ २ll

हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विलासिनि विलसतिकेलिपरे॥धुवम्॥ |

रम्भसंभ्रमेण त्वरया स्फुरन्तो मनोहारिणो ये विलासास्तेषु लालसा यस्य ॥ तेषु |

लालस उत्सुको वा । ‘वदन्ति वंशस्थमिदं ततैौ जरौ’इति ॥ वर्णसाम्यमनुप्रास: ॥ |

दक्षिणो नायक:॥ १ ॥तदेव गीतेन दर्शयति झम्पातालेन–चन्दनचर्चितेति ॥ 1

पदानां बहुल्यात्पूर्व धुवपदं व्याक्रियते—हरिरिति। हे राधे हे विलासिन,इहमु-|

ग्धवधूनकरे हरिर्विलसति । कोदृशे निकरे ।केलिपरे ।पुन: कोदृशे । विलासिनि |

विलासो विद्यते यस्य ॥ एकस्यैवोभयविशेषणत्वम् । इति धुवः ॥ अथ पदानि ॥ |

चन्दनेत्यादि ॥ चन्दनेन चर्चितमनुलिप्तम् । चर्चिसुतु यद्यप्यध्ययने वर्तते तथापि |

धातूनामनन्तार्थखाद्नुलेपे वर्तत इति ॥ तथाचोक्तम्-‘क्रियावाचि समाख्यातुं 1'

प्रसिद्धार्थप्रदर्शिन: । प्रयोगतोऽनुमन्तव्या अनेकार्थी हि धातव:॥’इति। नीलं कले- 1

वरं शरीरं यस्य, पीतं वसनं यस्य, वनमाला विद्यते यस्य, तत: कर्मधारय: ॥ |

अथवा चन्दनेन चचैिते नीलकलेवरे पीतवसने वनमालाश्च विद्यन्ते यस्यासौ ।

तथा । चन्दनेन चचिते ये नीलकलेवरपीतवसने तयोर्वनं संसक्तिरचनावि- ।

शेषस्तं मलते धारयतीति स तथा । केल्या चलन्ती ये मणिकुण्डले ताभ्यां म- ''

ण्डितं गण्डयुगं यस्य स तथा ॥ तथा स्मितशाली स्मिताढय: ईषद्धसितयुक्त |

इति द्वे पदे । अथवा द्वे पदे कृत्वा कर्मधारय: ॥ अथवा ईदृशं। गण्डयुग च |

स्मितंच ताभ्यामाढच:। अथवा गण्डयुगे स्मिताढय इति तन्मात्रेणेवानुमेयं स्मितं |

रम्भसंभ्रमेणालिङ्गनादरेण स्फुरन् यो मनोहारिविलासस्तस्य लालसौत्सुक्यं यस्य ''

तादृशम् । ‘संभ्रमाखयमिच्छन्ति भयमुद्वेगमादरम्' । ‘सोsल्यर्थ लालसा द्वयोः’ इत्य- |

मरः। ‘आरादूरसमीपयोः’ इतिच ॥। १॥। तदेव गीतेन कथयति-चन्दनेति ॥ |

गीतस्यास्य रामकरी राग: । तालच रूपक: । ताललक्षणं प्रागेवोत्तम् ॥ गीतार्थस्तु हे |

विलासिनि विलासशीले,वृन्दावने मुग्धवधूनिकरे सुन्दरवधूनिचये हरिर्विलसति क्रीडति। |

कीदृशे वधूनिकरे । केलिपरे क्रीडापरायणे । अत्र मुग्धवधूनिकरे हावभावाद्यनभिशे ।''

रूत्रीचये केलिपरे सामान्यक्रीडापरायणे विलसतीति ध्वनेरर्थ: । तथा च हावाद्यभिशां त्वां 1

विना सकलकलाभिज्ञस्य हरेर्विलासो न शोभत इति भाव: । ‘मुग्धः सुन्दरमूर्खयोः’

इति विश्व: ॥ विलासो हावविशेषस्तछक्षणं तु भरते-‘स्थाने यानासने वापि नेत्रवक्रादि

कर्मणा । उत्पाद्यते विशषो यःसविलासःप्रकीर्तत:॥’इति । एतच धुवपदम् । कीदृशी

हरि: । चन्दनेन चचितो नीलकलवरे श्यामशरीरे पीतवसनं वस्त्र वनमाला च यस्य

तादृशः । पुन: कीदृश: । केलिषुचलती कम्पमाने मणियुत्त कुण्डले ताभ्यां मण्डित- I

मलंकृतं गण्डयुगं कपोलयुग्मं यस्य तादृशः ॥ पुनः कीदृशो हरिः॥ स्मितेन ईषदाखेन |

शाली शोभमान:॥ ‘अथ कलेवरम् । गात्र वपुः संहननम्’इत्यमर: । ‘गण्डे कपोलौ’

इत्यपि । स्मितलक्षणं तु भरते-‘ईषद्विकसितैर्गण्डै: कटाक्षै: सौष्ठवान्वितै: । अलक्षितद्विज
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पीनपयोधरभारभरेण हरिं परिरभ्य सरागम् ।

गोपवधूरनुगायति काचिदुदश्चितपश्चमरागम् ॥हरि०॥ ३॥

कापि विलासविलोलविलोचनखेलनजनितमनोजम्।

ध्यायति मुग्धवधूरधिकं मधुसूदनवदनसरोजम्॥हरि०॥४॥

कापि कपोलतले मिलिता लपितुं किमपि श्रुतिमूले ।

कॉपि चुचुम्ब नितम्बवती दयितं पुलकैरनुकूले।॥ हरि० ॥५॥

नास्यप्रसारणेन ॥ २॥ अथ परस्परं गोपिकानां केलिचेष्टितमाह-पीनपयो

धरेति ॥ काचिद्रोपवधूर्हरिं गायन्तं हरेिमनुगायति वंशकृत्येन गायति । किं

कृत्वा ॥ सरागं साभिलार्ष तमेव हरिं परिरभ्य । किंभूता । पीनपयोधरभार

भरेणोपलक्षिता ॥ अथवा विपुलस्तनभारातिशयेन परेरभ्य । किंभूर्त हरिम् ॥

सरागं तदालिङ्गनसाभिलाषम् । पुनः किंभूतम् । उदवितआ तारावध्यू

ध्वै नीत: पश्वमरागो येन, वा उदश्चित: पश्वमखरोपलक्षितो रागो येन,

वा उदक्वित: पश्वमरागोSनुरागो येन ॥ अथवा उदचितपश्वमरागं यथा स्यात्तथेति

गानक्रियाविशेषणम् ॥ श्रृंटङ्कारे हि पश्वमभूयिष्ठस्य गानस्य प्राधान्यात्, अथवा

उदवितहृद्यरागं यथास्यत्तथा ॥ ३॥कापि विलासेति ॥ कापि मुग्धवधूरधिकं

सातिशयं यथा स्यात्तथा मधुसूदनवदनसरोजं। ध्यायति ॥ अधिकं सुखमधिकृल्य वा ॥

किंभूतम्। विलासेन चेष्टाविशेषेण विलोले चश्वले ये विलोचने तयो: खेलनेनाव

र्तनेन जनित उत्पादितो मनोजो येन । अत्र सरोजे योजितो मधुसूदनशब्द

औचितीमावहति ॥ सूद सुतुतिहल्योरिति मुखसरोजान्मधु स्रवतील्यतिशयाधा

नम्॥४ ॥ कापि कपोलतलेति ॥ कापि नितम्बवती दयितं श्रीकृष्णं कपो

धीर उत्तमानां स्मितं भवेत् ॥’ इति ॥ २ ॥गोपीनां सौन्दर्यविलासाद्यनभिशत्वं च कथ

यत्रेवकेलिमाह-पीनेति ॥काचिद्रोपवधूः पीनपयोधरभारभरेण पीनस्तनगौरवातिशयन

सरागं सानुराग यथास्यादेव हरिं परिरभ्यालिङ्गय उदचित ऊध्र्वमचित: पधमाख्यो रागी

यत्र एवं यथा स्यात्तथानुगायति अनुपश्चाद्धरेगर्गनानन्तरं गायति । अत्र गोप्या: सैौन्दर्य

यीनपयोधरेत्यादिना प्रतिपादितम् । औवैदग्ध्र्य तु कृष्णस्य परिरम्भोद्यमं विनैव स्वयं

प्रथमं परिरम्भणात् । अन्योन्यकृते हि परिरम्भे श्रृंझाररस: पुष्टो भवति ॥ तदुत्त दशरू

पके-‘रम्यदेशकलाकालवषभोगादिसेवनै: ।प्रमोदात्मरतिः सैव यूनोरन्योन्यसक्तयोः ।

प्रकृष्यमाण: श्रृंङ्गारो मधुराङ्गावचष्टितै:॥’ इति । श्रृंज्ञारे पधम: स्वरो बाहुल्यन भवतिस

एवात्र कथितः।यदाहभरत:-‘मध्यमं पधभूयिष्ठहास्य श्रृंझारयोर्भवेत्’इति।॥३॥कापी

ति ॥ कापिमुग्धवधू:मधुसूदनवदनसरोजंमुखपद्ममधिकंयथा स्यात्तथा ध्यायति चिन्तयति ।

कीदृशम् । विलासेन विलोलयोश्चधलयोार्वेलोचनयोर्नेत्रयोश्चलनं तेन जनित उत्पादितो

मनोज: कामो येन अर्थात्तस्यामेव तादृशम् । अत्र प्रत्यक्षस्यापि मधुसूदनस्य ध्याना

दवैदग्ध्यं तस्या अवगम्यते ॥ ४ ॥ कापीति ॥ कापि नितम्बवती गोपी दयिते कृष्र्ण

१ ‘चारु चुचुम्ब’ इति’पाठः ॥
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'.

केलिकलाकुतुकेन च काचिदमुं यमुनाजलकूले ।

मखुलवखुलकुञ्जगर्त विचकर्ष करेण दुकूले ॥हरि० ॥ ६॥

करतलतालतरलवलयावालिकलितकलस्वनवंशे ।

रासरसे सह नृत्यपरा हरिणा युवति: प्रशशंसे॥ हरि०॥७॥ |

लतले गण्डप्रदेशे चारु मनोहरं यथा स्यात्तथा चुचुम्ब ॥ किंभूता ॥ सखीषु

चातुर्यात्किमपि कार्यान्तरं लपितुं श्रुतिमूले लमा ॥ किंभूते श्रुतिमूले ॥ अनुकूले

sभिमुखमनीते । किंभूते कपोलतले । रोमावोपलक्षिते। हरेः सात्विकभावेन रो- 1

मावोद्रम: । अत्रानुगन्तुमशक्ता कार्यान्तरकथनव्याजेन हरिं स्थापयतीति नितम्ब

वतीयुचितम्। सखीषु दयितचुम्बनं लजाकरमिति कार्यान्तरव्याजैौचिती । अत्र

प्रौढा नायिका ॥ अनुकूलो नायक: ॥५॥ केलिकलेति ॥ काचिद्रोपी केलि

कलाकुतुकेन कीडाविज्ञानकौतुकेनामुं कृष्णं करेण दुकूले विचकर्ष । किंभूतम्। 1

यमुनावनकूले मखुलमनोहरवकुलबकुलकुञ्जगतम्, वेतसकुञ्जगतं वा ॥ यमुनाया !

विपिनोपलक्षिततीर इल्यर्थ: ॥ अत्र चकारोऽनुक्तसमुच्चयार्थ: ॥ तेन परिहासा- 1.

बुचीयते ।‘यमुनाजलतीरे’इति पाठ: । अत्र यमुनातीर इति वक्तव्ये जलग्रहणं !

शैल्यपावनल्वसंनिकर्षादिद्योतनार्थम् ॥ ६ ॥ करतलेति। हरिणा कृष्णेन कापि ।

युवति: प्रशशंसे सुतुता ।। किंभूता । रासरसे गोपकीडानुरागे सह्ढखपरा छलेन !

सह तुल्यकालं नृत्यन्ती । किंभूते रासरसे । करतलयोस्तालस्तालिका तया तरला !

या वलयावलिर्हस्तकटकश्रेणिस्तया कलितोऽनुगत: कलखनो वेंशो यत्र यरिंम- 1

कपोलतले चारु मनोहरं यथा तथा चुचुम्बा चुम्बनं कृतवती । कीदृशी । किमपि कार्य 1ों

लपितुं मन्त्रयितुं श्रुतिमूले मिलिता संलझा। कीदृशे । पुलकै रोमाचैरनुकूले प्रियावि- |

लाससूचके॥ औत्सुक्येन सहसा कान्तमुखचुम्बनं सखीजनहास्यकरं भवतीति व्याजेन i

तयातदारब्धमिति भावः । अत्र प्रथमतो मुखस्पर्शनेनकृष्णकपोले रोमाश्वमुत्पाद्य चुम्बने 1

तस्यात्राधीरत्वं ध्वनितम् ॥५॥। केलिकलेति ॥ काचिद्रोपी अमुं कृष्णं केलिकलाकुतुकेन 1

दुकूले पदृवस्त्रविषये विचकर्षाकृष्टवती। दुकूले गृहीत्वामुं कृष्णं विचकर्षति केचिद्योजयन्ति। 1

कीदृशम्। मडुलो मनोहरो वजुलो वेतसो यत्र तादृशो यः कुञ्जस्तत्र गतं प्राप्तम् ॥ कुत्र 1

विचकर्ष । यमुनाजलकूले यमुनाया जलयुत्ते रोधसि वडुलकुजस्र्थ कृष्णं यमुनाकूलं प्रति ,

क्रीडार्थमाकृष्टवतील्यर्थ: । अत्र अन्यानुरक्तस्य कृष्णस्य नायिकया वरूनाकर्षणादधीरत्वं |

तस्या व्यङ्गयम्। ‘कुतुकं तुकुतूहलम्’ इत्यमरः।‘मनोशं मजु मडुलम्’इतिच।‘वखुलो |

वेतसे’ इति विश्वः ॥ ‘दुकूलं क्षैौमे सूक्ष्मांशु केsपि च’इत्यपि ॥। ६।॥। करतलेति ॥

काचियुवतिर्हरिणा प्रसशंसे स्तुता । कीदृशी । रासरसो गोपीनां क्रीडाविशेषस्तत्र

सहनृल्यपरा कृष्णेन समं नृल्यन्ती । कीदृशे रासरसे । करतलयोस्तालेन परस्परं वादनेन

तरला चचला या वलयावलिः कडूणपङ्गिस्तया कलितो मिश्रितोsव्यक्तमधुरशब्दसहितो

वंशो वेणुर्यत्र तादृशे अत्र रासरसे। इत्यादिना गोदुहां क्रीडास्वेव सा स्तुत्या नतु सक- 1

लसंगीतकलास्विति ध्वनितम् । ‘द्रुमभेदे करास्फाले ताले तु हरितालके’ इति विश्धः ।

।

‘तरलचचले खित्रे हारमध्यमणौ’इति च । ‘वलयं कङ्कणेsपि च’इति ॥ ‘आवलिः 1
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श्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि कामपि रमयति रामाम् ॥

पश्यतिसस्मितचारुतरामपरामनुगच्छति वामाम्॥हरि० ॥८॥

श्रीजयदेवर्भणितमिदमडुदुतेकशवकेलिरहस्यम्।

दृन्दावनविपिनेललितं वितनोतुशुभानि यशस्यम्॥ हरि०॥९॥

विश्वेषामनुरञ्जनेन जनयन्नानन्दमिन्दीचर

श्रेणीश्यामलकोमलैरुपनयन्नड्रैरनङ्गोत्सवम्।

स्तथा ॥ अथवा अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधव इममर्थ प्रकटयति ॥७॥ एकस्यैव हरेः

प्राकाम्यसिद्धया सर्वाभिः सहैककालं कीडनमाह–न्श्लिष्यतीति ॥ सहरी रासरसे

क़चित्कामपि अन्ययान्यया सहउत्तरील्या कीडति। रामेति रमणशीला तां रमयति।

स्मितचारुतरेति रसदृटेरुपलक्षणम्। स्मिते हि रतिभाव उल्बणो भवतीति । वामामि

ल्यनुनयेऽपि पराङ्घुखीलम्। तामनुगमनेन साधयतीति चातुर्यम्॥ अथवा नानारूपाणि

विधाय तया तया सहतया तयावस्थया कीडितवान् ॥ अथवा सममेवैकामाश्ठिष्य

तामाश्ठिषत्रेव परां चुम्बति । तत्कुर्वत्रेवान्यां रमयति । चेष्टाविशेषेण तदैवान्यां पश्य

ति ॥ अन्यामनुगच्छतील्यनुकरोतीति योज्यम् ॥ श्ठिष्यतील्यादिषु कमेण शठधृष्टदक्षि

णानुकूलधूती नायका: ॥ नायिकार्तु अभिसारिका एव ॥ ८ ॥ उपसंहरति-श्री

" जयदेवेति ॥ अत्र खरा ऋषभाद्या: पाट: ।श्रीजयदेवकवेरिदमद्भुतकेशवकेलिरह

स्यं अद्भुतं च तत्केशवकेलिरहस्यं च तचरितं शुभानि वितनोतु ॥ अर्थद्रायतां श्रृं

* ण्वतांच ॥ किंभूतम्। यशस्यं यशस्करम्। क़ । वृन्दावनविपिने ॥ अत्रैकेननेकासामुप

: रञ्जनादद्भुतलम्॥ लयोनामछन्द:॥तलक्षणम्-“मुनियगणैलैयमामनन्ति तज्ज्ञा:’ ॥

तदुत्कं छन्दधूडामणौ।‘चिलयइति'॥९॥इदानींकाचित्सखी राधां प्रति कृष्णस्याति

: शयश्टङ्कारशालितादर्शनव्याजेन तदुन्मुखीकर्तुमाह-विश्वेषामिति ॥हेसखि राधे,

* पहि:’ इलमर: । विशी वेणी कुले वगे। काध्स्यावयवेउपि च’ इति विथ: । रासस्तु

वनरासे स्यात्’ इति च ‘रासस्तु गोदुहां क्रीडा’इति हारावलि: ।७॥श्रुिष्यतीति ॥

कामपि रामां क्रीडाशीलां गोपीं श्ठिष्यत्यालिङ्गति, कामपि चुम्बति, कामपि रमयति,

निभृत: संभोगेन क्रीडयति से कृष्ण: स्मितेन चारुतरामतिशयेन मनोहरामपरां गोपीं

पश्यति ॥ कांचिद्वामां वामस्वभावां कोपवतीमनुगच्छति अनुनयार्थमनुगर्ति करोति ।

अत्र कृष्णेनाक्षेषादौ क्रियमाणे'sपि ताभिनै कृतमिल्यप्यवैदग्ध्यं सूचितम् । ‘सुन्दरी रमणी

रामा’इत्यमरः । ‘विद्या वामा अपि स्त्रियाम्’इति च ॥ ८ ॥। संप्रति गीतसमाप्ौ कविः

स्वनाम निबक्षत्रेवाशिर्ष प्रार्थयते-श्रीजयदेवेति ॥ श्रीजयदेवकवेरिदं ललितं गीतं

शुभानि वितनोतु विस्तारयतु । कीदृशम् । वृन्दावनेSद्भुतं केशवस्य केलिरहस्यं गुप्तक्रीडा

यत्र तादृशम्। अद्भुतत्वे चैकेनैव कृष्णेनानेककामिनीनां कामपूरणात् । पुनः की दृशम्र ॥

यशस्ये यशःसहितम् ॥९॥ ननु सकलश्रृंङ्गारकलाभिश: श्रीकृष्ण: कथे हावाद्यनभिशाभि

गौंपीभिःसहकेलि कृतवानिल्यत आह-विधेषामिति ॥ हे सखि हे राधे, मधौ

१ ‘देवकवेरिदमद्भुत'इति पाठः॥
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स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभित: प्रल्यङ्गमालिङ्गित:

शूङ्कार:सखि मूर्तिमानिव मधौ मुग्धोहरि:क्रीडति।॥१०॥

मधौ वसन्ते मुग्ध: सुन्दरो हरिः क्रीडति ॥क इव ॥ मूर्तिमाञ्श्टङ्गाररसइव ।‘पुरुषः

प्रमदायुक्त: श्रृंटङ्गार इति संज्ञतः’॥ किं कुर्वन् । अनुरञ्जनेनानुरागेण विश्वेषां सर्वेषां

आनन्दं जनयन् हरे: श्रटङ्गारश्ध ॥ पुनश्च किं कुर्वन् । अलैरनङ्गोत्सवमुपनयत्रुपस्थाप

यन् । किंभूतैरड्रै: ॥ इन्दीवरपङ्घिश्यामलकोमलैनॉलोत्पलराजिवच्छयामलसुकुमरै: ।

पुन: किंभूत: ॥ व्रजसुन्दरीभिरभित: प्रल्यङ्गमालिङ्गित: प्रतिप्रतीकमाश्ठिष्ट: ॥ अभित:

सर्वत: ॥ कथं। खच्छन्द यथास्यात्तथा॥ अथवा यद्यदङ्ग यया यया समासादितं तत्तत्तया

तया समालिङ्गितमिति प्रतिप्रतीकशब्दार्थ: । अत्र दीपकमलंकार: । वैदभॉरीति: ॥

शार्दूलविकीडितं छन्द: । श्रृंटङ्गारो रस: । वाक्यैौचिल्यंच । चन्दनचर्चितेल्यत्र उत्क- !

ण्ठिता नायिका ॥ तछक्षणम्–“प्रिये कृतव्यलीकेऽपि विरहोत्कण्ठितोन्मना:’॥ १० ॥ 1
---->---->--->---->------------------>-----------------------------------------------

वसन्ते मुग्धो मनोहरो हरिः क्रीडत। किं कुर्वन्। विधेषां गोपीजनानामनुरञ्जनेनानुरागं |

जनयकुपस्थापयन्। कीदृशो हरिः। अभित उभयतो बाहौरवयवैरन्तश्चेतसा प्रत्यङ्ग अङ्गमरूं ि

प्रति स्वच्छन्दं यथा स्यादेवं त्रजसुन्दरीभिरालिङ्गितो मूर्तिमाञ्शरीरी श्रृंङ्गार इव। श्रृंङ्गार- ि

स्याशरीरत्वात्क्रीडारसःसंभवतीति मूर्तमानित्युक्तम् । अत्र श्रृंङ्गाररसस्तस्य श्याम- ।'

त्वात्कृष्णसादृश्यम् । तदुक्तम्-‘श्यामो भवति श्रृंङ्गार: सितो हासःप्रकीर्तितः’इति ॥ ि

यथा मुग्धो मनोहरः श्रृंङ्गाररसो मधौ वसन्ते क्रीडति सर्वत्र विलसति । किं कुर्वन् ॥ ।

यूनोsनुरञ्जनेन परस्परानुरागजननेन विधेषां प्राणिजनानामानन्दं जनयन् ॥ पुनः किं ि

कुर्वन् । अलै: श्रृंङ्गाररसस्याङ्गभूतैः कटाक्षादिभिरनुभावै रोमाधादिभिश्च सात्विकभा- ि

वैः शङ्कासूयादिभिः संचारिभावैश्चानहोत्सवमुपनयन् ।न केवलमेतै: पूर्वभावैरपील्याह- ि

इन्दीवरेति ॥ इन्दीवरश्रेणिभि: कमलपङ्किभिः श्यामैगढिान्धकारनीलनिचोलवनमाला- *

वनादिभि:कोमलैर्मूदुशय्यादिभिः॥ अत्र हेतुगर्भविशेषणमाह-स्वच्छन्दमिति। स्वच्छन्दं

यथा स्यादेवं त्रजन्गच्छन्सुन्दरीभिरजमङ्ग प्रति आलिङ्गतः आश्रितः श्रृंङ्गाररसस्याजिनी

विभावादीनां मध्ये कयाचित्ताम्बूलस्रकूचन्दनायुपनयनविभावरूपं कयाचित्सुस्मित

कटाक्षाद्यनुभावरूपं कयाचिच्छङ्कासूयादिसहचारिरूपं कयाचिच रोमाधित्वादिसात्विक- 1

भावरूपश्रृंज्ञाररसस्याङ्गमाश्रितमिति भाव: ॥ विभावादीनामनङ्गत्वं प्रति भरत:–“वि- ''

भावैरनुभावैश्च भाव: संचारिसात्विकैः। जनितो बोधितः स्फीतो वृद्धः श्रृंङ्गार इष्यते ॥’ |

इति विभावसामान्यलक्षणात् । रसरलप्रदीपिकायाम्-‘भावयन्ति विशेषेण ये रसान्वै |

मनोहरान् । ते विभावास्तु कथ्यन्ते नाटयशास्त्रविशारदैः॥'इति। तत्र श्रृंङ्गारविभावा भरते- |

नोक्ताः-‘ऋतुमाल्यालंकारै: प्रियजनगान्धर्वकाव्यसेवाभिः। उपवनगमनविहारैःश्रृंझार। |

रसः समुद्भवति।॥’अनुभावसामान्यलक्षण यथा-‘यथाव्याक्रियतेसम्यग्लोकानुभवगोच

रा:तेsनुभावास्तुकथ्यन्तेनाटयशारूनविशारदैः॥’ तत्र श्रृंङ्कारानुभावा:-‘नयनवदनप्रसादै:

स्मितमधुरवचोधृतिप्रमोदैच ॥ मधुरै: स्वाङ्गविकरैस्तस्याभिनयःप्रयोक्तव्य:॥’ व्यभिचा- |

रिसामान्यलक्षणं दशरूपके-‘विशेषादाभिमुख्येनचरन्तो व्यभिचारिणः’। श्रृंङ्कारतिलके- |

।

 

‘शङ्कासूया तथा ग्लानिव्र्याधिश्चित्तास्मृतिधृति: ॥ औौत्सुक्यं विस्मयो हषों त्रीडोन्मादी



|
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नित्योत्सङ्गवसद्भुजङ्गकवलहेशादिवेशाचलं

प्रालेयपुवनेच्छयानुसरति श्रीखण्डशैलानिल:।

किंच स्लिग्धरसालमौलिकुसुमान्यालोक्य हषोंदया

दुन्मीलन्ति कुहू: कुहूरिति कलोत्ताला: पिकानां गिर:११

श्रीखण्डशैलानिलो मलयाचलपवन: ईशाचलं हिमाद्रिमनुसरति याति । ईशधा

सावचलधेति। अथवा ईशयाः पार्वल्या: गुरुरचल: ॥ मध्यमपदलोपात् टाब्विधि

नाचर। वा ईशोपलक्षिताचल इति । अथवा ईशाचलं कैलासमनुलक्षीकृल्य सराते ।

किया । प्रालेयष्ट्रवनेच्छया हिमावगाहनेच्छया । अत्रोत्प्रेक्षित हेतुमाह—नित्येति ।

निलयमुत्सुझे वसन्तो ये भुजङ्का एव भुजङ्गकास्तेषां यद्वलनं तस्मात्तत्र वा य:ढ़ेश:

तस्मादिव ॥ अथ भुजङ्गकाद्यद्वलनं तेन यो जायमान: ढेश: तस्मादिव ॥ अथवा

- कवलनं कवलो दशनं तस्मात्। सर्पदटो हि तत्तापोपशान्तयेशीतलेच्छुर्भवति।॥किंचेतेि

: विभावान्तरमाह। पिकानां कोकिलानां कुहूःइति गिर उन्मीलन्ति प्रादुर्भवन्ति ।

- किंभूता: ॥ कलोत्ताला: कलाश्चता उत्ताला उदीणी: ।कुत: । हर्षोंदयात्। किंकृत्वा ।

: लिग्धानि यानि रसालमैौलिषु मुकुलानि चूतशिरस्सु कुडालास्तानालोक्य । अथवा

लिग्धानि रसालानां मौलिमुकुलानि चूतशिरांस अशोकानां चमुकुलानीति आलोक्य

. हर्षोंदयादिति क्रिययोरेककर्तृकत्वात्पूर्वकालता । शार्दूलविकीडितं वृत्तम् । अत्र वर्णा

: जुप्रासोपमहेतवोऽलंकारा: ।वैदभीं रीति: । अत्र विप्रलम्भाख्यश्टङ्गारसूचको रल्या

.. ख्य:स्थायीभाव: । अत्र विरहिमनःकरीरकर्तनकुशलानां स्रिगधरसालमैौलिमुकुलामा

. लोकनेन जातहर्षोणां पिकानां गिरांतद्वैरीन्दुविलुण्टाङ्ककुहूरूपेण यदुन्मीलनलक्षणं यथा

. क्रियाखरूपनिरूपणमकारे तन्नितरामौचिल्यकोटिमालम्बते । उत्तंच-‘सगुणत्वं

भयं तथा ॥। विषादो जडता निद्रा बहि;चापलं मतिः। इति भावाः प्रयोक्तव्याः श्रृंङ्करे

व्यभिचारिण:॥’ इति । सात्विकभावाः श्रृंझारतिलके–“स्तम्भः स्वेदोsथ रोमाधः

स्वरभज्ञोsथ वेपथुः। वैवण्र्यमश्रुप्रलय इत्यटौ सात्विका मताः॥’इति । एतेषामवान्तर

लक्षणानि ग्रन्थगौरवभयान्न लिख्यन्ते । अत्र सकलाभिशस्यापि त्रजसुन्दरीभि:सह मुग्ध

तामाश्रित्य तदनुसारेण क्रीडतोsपि हरेर्न दक्षत्वहानि: । तासां तथैवानुरजनात् ।

अत एव विधेषामनुरजनेनेल्यनेन विश्धानुरजनकत्वंकृष्णस्योत्क्तमिति भाव: ॥ १० ॥

इदानीं राधां शीघ्र गमयितुं मलयानिलादिदु:सहतामाह–अहुत्सिझेति ॥ श्रीखण्ड

शैलानिलो मलयपर्वतसंबन्धी वायुरीशचलं रुद्रस्याचले हिमालयमनुसरति ॥ कस्मादिव।

अद्रेर्मलयस्य उत्सझे क्रोडे वसन्तोये भुजझा: सपाँस्तेषां कवलेनाक्षेषेण जनितोयःझेशः

संतपस्तस्मादिव ।।तहि हिमाद्रि किमिति ब्रजतील्यत आह–प्रालेयेति। प्रालेयस्तुषा

रस्तस्य पुवनमवगाहनं तस्येच्छया । अत्र सपैं: कवलितोद्वीर्णस्य पवनस्य तद्विषसंपकौ

दधिकं विरहिणां संतापकत्वं ध्वनितम् । न केवलमिदमेव दुःसहं वसन्तेSपरमपील्याह ।

१ ‘अबुत्सङ्ग’ ‘अद्योत्सङ्ग’ इति वा पाठः। २ ‘मौलिमुकुलानि'इति पाठः।
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रामोल्ठासभरेण विभ्रमभृतामाभीरवामभ्रधुवा

मभ्यणें परिरभ्य निर्भरमुर: प्रेमान्धया राधया ॥

साधु त्वटूर्न। सुधामयमिति व्याहृत्य गीतस्तुति

व्याजादुद्रटचुम्बितस्मितमनोहारी हरिः पातु वः॥१२'।॥

इति श्रीजयदेवकृतैौ गीतगोविन्दे सामोददामोदरो नाम प्रथमः सर्गः॥१॥

सुवृत्तलवं साधुता च विराजते ॥ काव्यस्य सुजनस्येव यदौचिल्यवती किया ॥’

इति ॥ ११ ॥ इदानीं सगौन्ते कविराशिषमाशास्ते-रासोलुासेति ॥ हरेिवेंों

युष्मान्पातु ॥ किंभूतो हरिः ॥ राधया गीतस्तुतिव्याजात् ॥ अमृतमयमुखनिर्ग

तत्वात् ॥ इदं गीतममृतमेवेति मिषेणेति व्याहृत्य उत्कर्ट यथास्यात्तथा चुम्बित: ॥

इतीति किम् ॥ साधु युक्तमेतत् यद्रीतममृतकल्पम् । यतस्त्वद्वदनं सुधामयम् ।

अत्र विकारे मयट् । अत्रान्यनारीसंनिधौ चुम्बनमयुक्तमिति गीतसुतुतिव्याजोक्तिः॥

किं कृत्वा। निर्भरं गाढं यथास्यात्तथोर: परिरभ्य । क़ । आभीरवामधुवांगोपाङ्गना- ''

नामभ्यर्ण समीपे । किंभूतानां वामधुवाम्॥ रासो गोपकीडा तस्योछास: संहर्षप्रादु

भौवस्तस्य भरेण विलासवतीनाम् । किंभूतो हरि: । स्मितेनान्यनारीणां मनो हतु

शीलं यस्य स तथा ॥ अथवा अन्यनारीसमीपे आलिङ्गनं लजावहमिति तत्परि

जिहीर्षया राधाया हेतुगर्भ विशेषणमाह ॥ प्रेमान्धयेति । ‘कामान्ध: किंचिन्न

पश्यति’ इति वचनादतिप्रम्णा व्याकुलयेल्यर्थ: । अत्र विप्रलम्भ: श्रृंटङ्गार: ॥ आ

शीरप्रस्तुतप्रशंसाव्याजोत्तयाक्षेपहेतवोऽलंकारा: । प्रगल्भा नायिका ॥ मुग्धो

नायक: ॥ अत्र ‘तरुमिव कमितारं चुम्बनार्ताधिरोढु यदभिलषति नारी तच

वृक्षाधिरूढम्॥’इति कृत्वा वृक्षाधिरूढमाक्षेषः । ‘आभीरजाश्रुम्बनहार्यचित्तामिति ॥’

‘नमितकमिदमहुर्योषितो यद्वलेन प्रियमुखमभिवकं न्यस्य तिष्ठन्युदास्या’ इति

रतिरहस्यात् नमितकं नाम चुम्बनविशेष: । शार्दूलविक्रीडितं छन्द: । अत्र राधाया

वीरायितेनोत्साहात्मकस्य वीररसस्याविर्भावात्तदुपयोगिनी आरभटीवृत्ति: । द्वित्रिपदे

तु पाश्वाली रीति: ॥ अर्धमागधी गीतिधेति ॥ स्थितलयं गानम्॥ १२ ॥

चिछक्षाभूसर्गवर्ग: सकलकलितृणां खर्गिणामग्रिणां च ।
-->--->--------------->------>----------------->------------------------------------------->--->-------->--->--->-->--->-->--->-------------->-->-->-->-->----------------------------------------------------------------------------------------

कि चेति । पिकानां कोकिलानां कुहू-कुहूरियेवंरूपाः शब्दा उन्मीलन्ति प्रकटीभवन्ति ।

कीदृश्य:। कलोत्ताला: कला अव्यक्तगिरो मधुरा:,उत्ताला उद्भटा:। कस्मात्। लिग्धा

ये रसाला आम्रवृक्षास्तेषां ये मौलयोsग्रभागास्तत्र यानि मुकुलानि तान्यालोक्य वीक्ष्य

यो हर्षोंदय आनन्दाविर्भावस्तस्मात् । अत्र कचित् ‘अद्योत्सङ्ग’इति पाठ:। तत्राद्य वसन्ते

१ इदे पर्चे रसमजरीव्याख्याकृता न टीकितं वा तट्टीका लेखकादिप्रमादाद्भझा वेति

नावगम्यते। ॥ -
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Sरीणां दक्षेण सगें प्रथमपरिमिते गीतगोविन्दसगें ॥

यत्र स्याद्रुजैरी रागस्तालो झम्पेति भागश: ॥

यथाशोभं। प्रयोगोSपि गद्यपद्याश्चितान्तर: ॥

आभोगान्ते खरा: पाट:पुन: पद्यानि कानिचित् ।

सामोददामोदराद्य: प्रबन्धो भ्रमर: पदम् ॥

इति सामोददामोदरभ्रमरपदनामा चतुर्थ: प्रबन्ध: ॥

इति श्री मेदपाटसमुद्रसंभवमेरोहिणीरमणेन कुम्भकणेंन विरचिते गीत

गोविन्दविवरणे। सामोददामोदरनामा प्रथम: सर्ग:॥ १ ॥

इत्यर्थ: । ‘तुषारस्तुहिनं हिमम् ॥ प्रालेयं मिहिका चाथ’इत्यमर: ॥ ‘उत्ताल: स्याद्धेम

कुम्भे गमें चोत्ताल उत्कटे। श्रेष्ठेsपि विकरालेSपि स्यादुत्तालं झवंगमे’इति विश्वः॥११॥

इति श्रीमहामहोपाध्याय श्रीशंकरमिश्राविरचितायाँश्रीशालिनाथकारितायां

गीतगोविन्दटीकायां रसमजयर्गख्यायां प्रथम: सर्गः ॥ १ ॥

- *--------- ...
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द्वितीयः सर्गः २

अझेशकेशव: ।

विहरति वने राधा साधारणमणये हरी
--->s- -->५ (N_ -५

विगलितनिजोत्कषोदीष्योवशेन गतान्यत: ॥

कचिदपि लताकुखे गुञ्जन्मधुव्रतमण्डली

मुखरशिखरे लीना दीनाप्युवाच रह:सखीम्॥ १॥ !

धन्नासीरागेण गीयते ॥

भुवनेशपादकमलं प्रणम्य कुम्भो नृपतिरतिविमलम् ।

जयदेवरचितमातुं युनक्ति युत्तेन धातुना गतुम्॥

इदानीं हरेरभिलाषेष्र्यारूपदोलारूढचित्ता राधा सखीमाह । पूर्वसर्गेSभिलाषचि- 1

न्तारूपं दशाद्वयं निरूप्य स्मरणलक्षणदशाप्रदर्शनार्थ द्वितीयसगौरम्भ: ॥ विहर- 1

तीति ॥ राधा सखीं रहोऽपि गोप्यमयुवाच । यद्यपि लताकुले खरहस्यं वचुर्कु [

नोचितं तथापि स्मरपारवश्यविह्वलतया गोप्यागोप्यं नाज्ञासीत् । क़ सति । !

साधारणप्रणये सकलगोपिकासु समानलेहे हरौ वने वृन्दावने विहरति सति । 1

किंभूता राधा ॥ विगलितनिजोत्कर्षादन्यस्त्रीभ्यो निजातिरेकापगमात् । ईष्र्यावशे- [

नासहिष्णुतयान्यतो गता ॥ यत्र स्थिता अन्याभिः क्रीडन्तं न पश्यतीति ॥ अत्रार्थ 1

पुनर्विशेषमाह ॥ गत्वापि काकदा की हीना। किश्त की। शाराप्रधमरश्रमी [

वाचालाग्रभागे । अत एव दीना । अत्रापि तैरधिककामोद्दीपनात् । अत्र ‘रस- [

युगहयैन्सँों औौ स्लैौ गो यदा हरिणी तद’इति हरिणी छन्द: । विरहासहिष्णुता- |

लक्षणो विप्रलम्भो रसः ॥ रतेरेवात्युद्रेकाद्रसवदलंकारता ॥ वर्णसाम्येनानुप्रासश्च ॥ ..

औढा नायिका । अत्र गलितनिजोत्कर्षवशाद्दीनस्य वचनासतेतर्यत्सखीं प्रति रहस्य- 1

कथनमपिशब्देन द्योल्यते तन्नितरामौचिल्यचमत्काराय ॥ यदाह-‘उचितस्थानवि- |

न्यतैर्निपतैरर्थसंगतिः ॥ उपादेयैर्भवत्येव सचिवैरव निश्चला ॥’ इति । श्ग्रेकोक्त- 1

-- इतद्वचनैः संख्या प्रतिबोधितायाः समक्षमन्याभिःसह निर्भरे क्रीडन्तं हरि दृष्ट्राsसह- |

मानायाः अतएव कचित्कुशान्तरगताया राधाया अवस्थान्तरं वर्णयितुमाह–विहर- ।

तीति ॥ राधा सखीं इति वक्ष्यमाणमुवाचोक्तवती । कीदृशी । ईष्र्यावशेनान्यतोsन्यत्र |

गता ॥ ईष्र्यायां हेतुमाह-वगलितेति । विगलितो गलितो निजः स्वीय उत्कर्षों- |

sहमेव हरे: प्रणयिनीत्येवैरूपस्तस्मात् । क सति ॥ हरौ कृष्णे वने विह्रति सति । |

कीदृशे हरी ॥ साधारणो राधायामन्यगोपाज्ञनायांच समानःप्रणय: प्रेम यस्य तादृशे। |

अत एव दीना दु:खिता ॥पुनः कीदृशी । कचिदपि लताकुझे लताभिर्वछीभिरतिनिबिडे ।

कुले लीना निभृत निलीय स्थिता ॥ कीदृशे कुझे । गुज्ञन्तः शब्दायमाना मधुपा भ्रम- 1

रास्तेषां या मण्डली पङ्गिस्तया मुखरं वाचालं शिखरमग्रभागो यस्य ताइशे ॥ अत्र कु- |

ञ्जञ्पदेनैव लताच्छादितगृहप्राएँौो लतापदमतिनिबिडत्वसूचनाय। ‘प्रणयः प्रेम्णि विश्रम्भे’



|

सर्गः २] | रसिकप्रिया-रसमञ्जयांख्यटीकाद्वयोपेतम् ३९,
t

|

गुर्जरीरागेण यतिताले च गीयते ॥प्र० ५॥

संचरदधरसुधामधुरध्वनिमुखरितमोहनर्वर्श

चलितदृगश्चलचचलमौलिकपोलविलोलवर्तसम्।

रासे हरिमिह विहितविलास

स्मरति मनोमम कृतपरिहासम्॥ धुवम्॥२॥

चन्द्रकचारुमयूरशिखण्डकमण्डलवलयितकेशम् ।

प्रचुरपुरन्दरधनुरनुरञ्जित मेदुरमुदिरसुवेशम् ॥ रासे० ॥ ३ ॥

मेवार्थ विशिनष्टि वर्णयतितालेन । ‘लघुचैको द्रुतद्वयम्'इति ॥ १ ॥संचारदिति ॥

तत्र पूर्व धुवपदं व्याक्रियते–रासेति ॥ हे सखि, मे मनो हरिं स्मरति ॥

स्मरतीति स्मृतेिः पूर्वानुभूतार्थविषयत्वादृष्टचरस्य हरेश्चरित साक्षात्करोति ॥ इह

क्रीडावने रासे गोपक्रीडायां विहितो विलासो विभ्रमो येन स तं तथा ॥ कथं यथा

भवति । कृतपरिहासं। कृतनर्मकेलि यथा स्यात्तथेति धुवः । अथ पदानि ॥

तत्राद्य पदम् । संचारदिति ॥ संचरल्या संक्रममाणयाधरसुधया मधुरो ध्वनिर्यत्र

तद्यथा स्यात्तथा मुखरितो मोहनो मोहकारी तन्नामा वंशोयेन ॥ अत एव चलित

दृगवलं नेत्रप्रान्त यथा स्यात्तथा चावलो यो मौलिः शेखरः शिरो वा तेन कपो

लयोर्विलोली वतंसैी यस्य स तथा । किमुत्ते भवति । शिरःकम्पदोर्ष विना

शेखरकुण्डलचालने वादकवैचित्री । अथवा वंशश्रवणाचलितदृगचला या गोप्य

स्तासु चञ्चलो यो मौलिस्तेन कपोलविलोलवतंसम् ॥ अत्राधरसुधापानेन तदान

नस्य चन्द्रादप्यानन्दकल्वं द्योतितम् ॥ २ ॥ चन्द्रकेति ॥ चन्द्रकचारुमयूरशि

' इति विश्व: । ‘ईष्र्यामाहु: समानेषु मानादानादमर्षणम्'इति ॥ १ ॥ राधा किमुवाचे

त्याह-संचरदिति ॥ गीतस्यास्य गुर्जरी रागः । तालस्तु प्रतिमठः ॥ गीतार्थस्तु

मंम मनोsन्तःकरणं हरेिं स्मरति ॥ कीदृशं। हरिम् । रासे गोपक्रीडाविशेषे विहितः कृती

विलासो येन तादृशम् । तथा कृतः परिहासो येन तादृशम् ।एतच धुवपदम् ॥ कीदृशं।

हरिम् । संचरता प्रतानक्रमेण स्फुरताधरेणीछेन सुधव मधुरो ध्वनिर्यस्य तादृशी मुख

. रितो वादितो मोहनवंशो मोहनकारी वेणुयेंन तादृशम्। तद्वेणुरवेण मोहितं मे मनः

. कृतापराधमपि त स्मरतीति भावः।पुनः कीदृशम् ।चलितः कथंचिन्मूच्छी प्रति रोषे

प्रकटीकृते तत्संमानाय घूर्णतो दृगधलोsपाङ्गो यत्र एतादृशश्चधलः स्वयमेव वेणुद्वारा प्र

कटीकृतस्य स्वरविशेषस्यान्येनाज्ञानात्स्वयमेव परितो दोषाद्दोलायमानो मौलिर्मस्तकं

.. यस्य अत एव कपोले विलोलचधली वतंसः कर्णाभरण यस्य तादृशम् । ‘पीयूषममृत

, सुधा’इत्यमरः।‘चूडा किरीटकेशाश्च संयता मैौलयस्रायः'इतिच ‘पुस्युतंसावर्तसौ द्वौ

. कर्णपूरेच शेखरे’इतिच ॥। २ ॥। ननु व्यासङ्गादिना विस्मार्यतामिल्यत आह-चन्द्र

. केति ॥ चन्द्रकेण विचित्रचिहेन चारुणा मनोहराणां शिखण्डकानां मयूरपिच्छानांम

.

: ण्डलेन समूहेन वलयिता वेष्टिताः केशा येन तादृशम्।तथा चात्र मयूरादिदर्शनेsपि त
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गोपकदम्बनितम्बवतीमुखचुम्बनलम्भितलोभम् ॥ ।

बन्धुजीवमधुराधरपछवमुल्लसितस्मितशोभम्॥ रासे०॥४॥

विपुलपुलकभुजपछववलयितबछवयुवतिसहस्रम् ॥

करचरणोरसिमणिर्गणभूषणकिरणविभिन्नतमिस्रम्॥ारासे०॥५॥

खण्डकानां मण्डले संघातेन वलयाकारेण वेष्टिता: केशा यस्य ॥ तथा प्रचुर्र घनं

पुरंदरधनुषानुरञ्जितो मेदुर: सान्द्रस्रिग्धो मुदिरो मेघस्तद्वत्सुवेशो दर्शनीयस्तम् ॥३॥

गोपेति ॥ गोपसमूहस्य नितम्बवतीनां पृथुनितम्बानां मुखचुम्बने लम्भितः प्रापितो

लोभी येन ॥ अर्थौन्मुखस्य । ' अथवा गोपाङ्गनानां मुखचुम्बनेन लम्भितो लोभी

येन । अथवा गोपवधूचुम्बने लम्बितो लम्बीकृतो लाभो येनेति पाठान्तरं युत्तम् ।

अपि च बन्धुजीववत् मधुरो मनोहरोSधरपछवो यस्य ॥ अपि च उछसिता

स्मितेन शोभा यस्य तम् ॥४॥ विपुलेति ॥ विपुलपुलकौ पृथुरोमाचौ यौ

भुजौ तौ पछवाविव ताभ्यां वलयितं वलयीकृतं बछवयुवतीनां गोपाङ्गनानां सहस्र

स्यैव दर्शनं भवतीति ध्वनितम्।पुनः कीदृशम्। प्रचुरैर्बहुलैः पुरन्दरधनुभिरनुरजितः

संवलितो यो मेदुर: सान्द्रस्लिग्धी मुदिरो मेघस्तद्वच्छोभनो वेश आकृतिर्यस्य तादृशम् ॥

अत्र नानामणिखचितहारकेयूरादीनामिन्द्रधनुःसाम्यम् । श्रीकृष्णस्य मेघसाम्यम् ॥ इयं

चाभूतोपमा शेया । कुतः ॥ प्रचुरपुरन्दरधनुभिरनुरजित मेघस्याप्रसिद्धेः । ‘समौी चन्द्रक

मेचकौ’ इत्यमरः। ‘बाहंकण्ठसमे वणें मेचक बुवते बुधाः’इति काल्यः ..। ‘शिखण्डस्तु

पिच्छबहें नपुंसके’इत्यमर: ॥ ‘वेछितं स्याद्वलयितम्’इति च । ‘मुदिर: कामुकोsम्बुद:*

इति विश्ध: । ‘वेशो वेश्यागृहे प्रोत्तो नेपथ्ये गृहमात्रके’ इति च ।३॥ ननु एवं चेत्त

स्मिन्ननुरागिणि चेतस्तदा तै किमिति नानुसरसील्यत आह-गोपकदम्बेति ॥ गोप

कदम्बस्याभीरसमूहस्य या नितम्बवल्यः प्रशस्तनितम्बशालिन्यः स्त्रियस्तासां मुखचुम्बने

लम्भित:प्रापितो लोभो येन तम् । तथाच मदयेsप्यन्यास्वनुरक्त: स इत्येतावदह

मसहमाना तं नानुसरामीति भावः ॥ यद्वा नन्वयं त्वय्यनुरागरहितोsन्याभिगोंपीभिः

सहक्रीडतीति त्वं तद्रुणकीर्तनमपि किमिति करोषील्यत आह-गोपकदम्बनितम्बव

तीभिमुंखचुम्बने लम्भितः प्रापितो लोभो यस्य तादृशम् । तथा च तासु सहजलेही

--नास्ति परंतु बलात्कारेण ताभिधुम्बने लोभः कारितः । सहजस्तुप्रणयो मय्येव तस्येति

भाव: ॥ पुन: कीदृशम्र ॥ बन्धुजीवपुष्पवन्मधुरो मनोहरोsधर एव पछवो यस्य तम् ॥

उछसितान्तरीषद्धास्येन शोभा यस्य तम्।तथा च बन्धूककुन्ददर्शनेनापि तदीयाधरह

स्यस्मारकेन स एव स्मर्यत इति भावः । ‘रक्तकस्तु बन्धूको बन्धुजीवकः’ इत्यमरः ॥

‘सुरसी मधुरःप्रोत्को मधुलेशे मनोहरे’ इत्यनेकार्थः ॥ ४ ॥पुनः कीदृशम् । विपु

लेति ॥ विपुलःपुलको रोमाधो यत्र ताभ्यां भुजपछवाभ्यांपछववत्कोमलाभ्यां बाहुभ्यां

वलयितं वेष्टितं बछवयुवतीनामाभीरपत्नीनां सहस्र येन तम् । अत्र वलयितमित्यनेना

वशया तासां वेटनमात्र न तु गाढालिङ्गनं सरहस्यं चुम्बनालिज्ञनादिकं तस्य

१ ‘मणिमयभू..’इति पाठ: ॥
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जलदपटलचलदिन्दुविनिन्दकचन्दनतिलकललाटम्॥

पीनपयोधरपरिसरमर्दननिर्दयहृदयकपाटम्॥ रासे०॥६॥

मणिमयमकरमनोहरकुण्डलमण्डितगण्डमुदारम्॥

पीतवसनमनुगतमुनिमनुजसुरासुरवरपरिवारम्॥ रासे०॥७॥

येन ॥ पुनश्ध करौच चरणौचउरश्च तेषांसमाहार:करचरणोर:॥प्राण्यङ्गखात्समाहार:॥

‘अमूधेमस्तकात्खाङ्गादकामे’ इति सप्तम्या अलुक्समास: ॥ तत्र स्थितानां मणिगण

भूषाणां किरणैर्विभिन्न तमिस्र येन स तथा ॥ ५॥ जलदेति ॥ जलदपटलं घनस

मूह: वलत: संभजमानस्येन्दोश्चन्द्रस्य विनिन्दकश्चन्दनतिलको ललाटे यस्य ॥

वतेल इति यावत् ॥ केचिचलदिति पठन्ति ॥ जलदपटलं गच्छत् इति व्याख्येयम् ॥

तत्पक्षे वंशे वाद्यमाने मूर्ध: कम्पेन ललाटे तिलकं चलदिव दृश्यते ॥ अत्र ललाटस्य

दयामत्वात्तिलकस्य गौरत्वान्मेघचन्द्राभ्यामुपमानोपमेयभाव: ॥ अपिच पीनौ घनैौ

यौो स्तनैौ तन्मण्डलमर्दने निर्दयं हृदयकवाटं यस्य ॥ चलदिल्यत्रापि तथैव ॥ ६ ॥

मणिमयेति ॥ मणिमये मकराकरे मनोहरे ये कुण्डले ताभ्यां मण्डितोऽलंकृती

गण्डो यस्य ॥ अपि च उदारं दक्षिणम् । किंच पीते वसने यस्य ॥ किंच । अनुगत

मयैव सहेति तस्य स्मरणमुचितमेवेति ध्वनितम् ॥ पुनः कीदृशम् । करयोश्चरणयो

रुरसि च यानि मणिमयानि भूषणान्यलंकरणानि तेषां किरणैविभिन्न नाशितं तमिस्र

येन तम् ॥ एतेन प्रथमाभिसारे स्वकीयालंकारकिरणैरुद्दयोते सति लज्जाया: परावर्तमानां

मां सदानीय तां चेष्टां कृतवान्। येन तं क्षणमपि मनोन विस्मरतीति ध्वनितम् । ‘अ

न्धकारोsलियां ध्वान्तं तमिखं तिमिरं तम:’इत्यमर: ॥ ५ ॥ पुनः कीदृशम्र ॥ जलढ्दु

पटलेति ॥ जलदपटले मेघसमूहे चलन्संचरन्य इन्दुश्चन्द्रस्तस्य विनिन्दकस्तच्छोभाति

शायी चन्दनबिन्दुर्मण्डलाकृति तिलकं यत्र तादृशं। ललार्ट यस्य तम् ॥ पुन: कीदृशम्र ॥

पीनौ मांसलौ पयोधरौ स्तनौ तयो:परिसरस्य पर्यन्तभागस्य मर्दने निर्दयत्डदयकपार्टक

पाटवद्विस्तीर्ण हृदयं यस्य तादृशम् ॥ ६ । पुन: कीदृशम्र ॥ मणिमयेति ॥ मणिमये

मणिखचिते मकरवन्मनोहरे ये कुण्डले ताभ्यां मण्डितौ कपोलौ यस्यतम् ।पुन: कीदृ

शम् । उदारमैौदर्यगुणयुक्तम् । अत्र रहसि मया यथोचितं तत्सर्व तत्क्षणमेव पूरितवा

निति स कर्थचन स्मर्यत इति ध्वनितम् ।पुनः कीदृशम् । पीत वसनं वखं यस्य तम् ।

औौदायोंपपादकं विशेषणमाह-अनुगता आश्रिता ये मुनयो नारदादयः,मनुष्या मनुजा

भीष्मादयः,सुरा इन्द्रादयः, असुराः प्रन्हादादयस्त एव वराः श्रेष्ठाः परिवाराः परिजना

यस्य तम् । तथा च तैरप्यधिगतः सुमनःफलैः सततं सेव्यत इति तस्यौदार्य ख्यातमे

वैति भावः।‘परिवारः परिजने खङ्गकोशे परिचछदे’ इति विश्धः ॥ ‘दानमभ्युपपत्तिश्चा

तथा च प्रियभाषणम् । स्वजनेsपि परेवापि तदौदार्यमिति स्मृतम् ॥’इति नायकौदार्य
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विशदकदम्बतले मिलिर्त कलिकलुषभयं शमयन्तम् ॥

मामपि किमपि तरङ्गदनङ्गदृशा मनसा रमयन्तम् ॥ रासे ०l॥ ८ ॥

श्रीजयदेवभणितमतिसुन्दरमोहनमधुरिपुरूपम् । -

हरिचरणस्मरणं प्रति सम्प्रति पुण्यवतामनुरूपम् ॥रासे०l॥ ९..॥

आश्रितो मुनिमनुजसुरासुरलक्षणो वरपरिवारो यस्य तम् ॥७॥ विशदेति ॥

विशदकदम्बतले मिलितम्। अर्थौन्मुन्यादिभिरुपस्थितम्। अत एव कलिकछषभयं

शमयन्तं पापं नाशयन्तम्।पुन: किं कुर्वन्तम्। मनसा करणभूतेन तरलतरङ्गदनङ्ग

दृशा ॥ तरला चासौ तरङ्गदनङ्गा च ॥ तरङ्गन्समूच्छन्नङ्गो यत्र तथाविधया दृछया

मामपि रमयन्तम्। अपीति गोपीश्च । अत एव कलिकलुषभयं कलहकालुष्यभयं शम

यन्तम्॥ अत्र तरङ्गदनहेति सरसदृष्टिरुत्ता ॥ ८॥ श्रीजयदेवेति ॥ अत्रालाप- ।

स्तेनपाट: ॥ हरिचरणस्मरणं प्रति हरे: कृष्णस्य चरणं रासक्रीडाद्याचरणं तस्य स्म

रणं प्रति इदंश्रीजयदेवभणितम्। राधया अष्टपद्यादी स्मरति मनो ममेल्यादि भणि

तम् । संप्रति इदानीमपि पुण्यवतामनुरूपंयोग्यम्। सतां हरिचरणस्मरणे हेतुर्भवतीति

यावत् । किंभूतम् । अतीव सुन्दरम् । तथा मोहनमधुरिपो रूपं यत्र तत्तथा ॥ अत्र

‘मुनियगणैर्लयमामनन्ति’इति लयो नाम छन्द: । अत्र सर्वा अपिजातयो रासा भव- ।

न्तीति केचित् । यदाह-‘सयलाउ जाईउ एत्थावसेण एत्थ वप्तान्ति ॥ रासा बन्धो

रसायणं विट्टगोट्टीसु’ ॥ ९ ।इदानीं राधा तदेव रहस्यं भङ्ग्यन्तरेणाह ॥ रागो धन्या

सिको यत्र तालो वर्णयति: स्मृत: ॥ चम्पूबन्धप्रयोगान्ते गमकानेकविस्तर: ॥

तदन्ते स्यु: खरास्तेना: पाट: शुचिरसाविता: ॥ प्रबन्धोऽयं मुररिपो:पुरस्ताद्रलक

ण्ठिका’॥ इति मधुरिपुरत्रकण्ठिका नाम पवम: प्रबन्धः भैरवरागेण गीयते

गुणलक्षणम्र ॥ ७॥ पुन:कीदृशम्। विशदेति ॥ विशदस्य कदम्बस्य तले मूले मि

लितं लझ, मत्संकेतीकृतकदम्बतले मदपेक्षयाग्रत एव गत्वा केचन न मां पश्यन्त्विति म

त्प्रतारणाय वा निलीय स्थित कृष्णं मे मन: स्मरतील्यर्थ: ॥ पुन: कीदृशम्र ॥ कलि: प्र

णयकलहस्तस्माद्यत्कलुर्ष चित्तकश्मलं ‘अह संकेतेसमागता असौ नागत: प्रायशोsन्यवह्छे

भासत्की भविष्यल्यत:परे यद्यायास्यति तदा मया न संभाषणीयः’ इत्येर्वरूपम् । एकाकी

कर्थ कथमत्र तिष्ठामीति च तहृयं कदम्बमूलादुपेल्य चाटूक्तिभिः शमयन्तमिल्यर्थः। यद्वा ॥

कले: कलियुगस्य यत्कलुर्ष पापं तद्भड्र्य शमयन्तमिल्यर्थ: । पुन: कीदृशम् ॥ किमप्यनि

वचनीयमेव यथा स्यात्तथा उद्भच्छन्नज्ञ: कामो यत्र एतादृश्या दृशा दृष्टया मनसा च

मामपि रमयन्तमिल्यर्थ: । मामपीत्यपिशब्देन सोत्कण्ठोक्याहमपि हरे: कस्यचिछोको

त्तरप्रणयपात्रमासं नत्वेतादृश्योsन्या वध्व इति ध्वनितम् ॥ ‘कलि: स्यात्कलहे शाले

कलिरन्त्ययुगे युधि’इति विश्वः । ‘कलुर्ष त्वाविलैनसोः’ इत्यपि॥ ८ ॥ श्रीजयदेवेति ॥

श्रीजयदेवकवेरिद भणिर्त पुण्यवतां कृष्णस्मरणानुकूलं दृष्टवतां हरिचरणस्मरणं प्रति

संप्रति कलौ अनुरूपं योग्यम् । कीदृशम् । अतिसुन्दरं मोहनं गोपवधूमोहन

।

कारि मधुरिपोः कृष्णस्य रूपं वृत्तम् । अनायासतो हरिस्मरणं भवतीति भावः॥ ९ ॥
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(

गणयति गुणग्रामं भ्रार्म भ्रमादपि नेहते

वहतिच परीतोर्ष दोर्ष विमुश्चति दूरतः।

युवतिषु वैलनृष्णे कृष्णे विहारिणि मां विना

पुनरपि मनो वामं कार्म करोति करोमि किम् ॥ १॥

मालवगौडराागेण एकतालीतालेन च गोयते । प्र०॥ ६॥

निभूतनिकुञ्जगृहं गतया निशि रहसि निलीय वसन्तम्।

गाणायतीति ॥ हे सखि, मम चित्तमद्यापि पुनरपि कृष्णे कामं करोति । तहिं वद

किं करोमि । किंविशिष्टे । युवतिषु गोपीषु वलतृष्णे । वलन्ती संभजमाना तृष्णा

स्पृहा यस्य तस्मिन् । अपिच मां विना विहारिण्यपि कीडाशीलेSपि ॥ अत्र अपिशब्द:

पुनयोंज्यते । किंविशिष्टं चेत: ॥ वामं मयि विपरीतचरितम्। विपरीतत्वे हेतुमाह ॥

यत:कृष्णस्य सापराधस्यापि गुणसमूहं गणयति ॥ कृतानप्यपराधांस्ल्यक्त्वा । अपिच

भ्रमादपि भ्रानिंत प्राप्यापि कोपं नेहते न चेष्टते । पुनर्संतोषकाले परितोर्ष वहति ॥

अपिच सन्तमपि दोर्ष दूरतो विमुक्बति।नीरागजने सानुरागम्।अत एववामम्।इय

मुत्कण्ठिता नायिका ॥ तछक्षणम्–“उद्दाममन्मथमहाज्वरवेपमानां रोमाश्वकण्टकित

मङ्गकमावहन्तीम् । संवेदवेपथुघनोत्कलिकाकुलाङ्गीमुत्कण्ठितां वदति तां भरत: क

वीन्द्र:’ ॥ ‘उत्का भवति सा यस्या वासकेनागत: प्रिय: । तस्यानागमने हेतुं चिन्त

यन्त्याकुला यथा’॥ अत्र हरिणीवृत्तम्। यमकंशब्दालंकार:। संशयदीपकावथौलंकारौ।

क्रियौचिल्यं च ॥ १ ॥इदानीं कामज्वरसंतप्तहृदया राधा सख्यां दूतीखमारोप्या

कृष्णेन सहानुसन्धानमभिलषन्ती आह ॥ वर्णयतितालेन–निभूतेति ॥ पूर्व धुव

ननु कृष्णस्त्वां विहायान्यगोपीभि: सह विहरति त्वं किमिति तं स्मरसील्यत आह

गणायतीति ॥ मे मन: कृष्णे पुनरपि काममभिलार्ष करोति तर्तिक करोमि । कीदृशे

कृष्णे । युवतिषु बह्नीषु चलन्ती वर्धमाना तृष्णा यस्य तादृशे । अत एवं मां विना वि

हारिणि वारंवारं विहरणशीले न तु विहरति ॥ कीदृशं मनः ॥ अत एव वामं प्रतिकू

लम्। वामे हेत्वन्तरमाह-गणयतीति ॥ तस्य गुणानां सौन्दर्यादीनां ग्रामं समूहं

गणयति परिसंख्याति भ्रामं क्रोध भ्रमादपिनेहते न वाञ्छति । दोर्ष वैरमधीरणादिकं दू

रतो विमुश्चति । तत्र हेतुमाह-वहतीति ॥ परितोर्ष संतोर्ष वहति । अत्र विभाव

नाविशेषोत्ती अलंकारौ । निजानुसरणरूपानुरागहेतुं विनाप्यनुरागप्रकाशनात् । अन्या

कनाशक्तिरूपहेतुवैराग्य हेतुसत्वेsपि वैराग्याकथनाच ।तथा च काव्यप्रकाशे-‘क्रियायाः

प्रतिषेधेsपि फलव्यक्तिावंभावना । विशेषोत्तिरखण्डेषु कारणेष्वफलावचः॥’ एषा च का

व्यप्रकाशकृता व्याख्याता-हेतुक्रियाप्रतिषेधेsपि फलप्रकाशनं विभावना ॥ मिलितेष्वपि

कारणेषु कार्यस्याकथनं विशेषोक्तिरित । ‘ग्रामः स्वरे संवसथे वृन्दे शब्दादिपूर्वके’ इति

विश्धप्रकाश: । 4भ्राम: क्रोधे रवैौ दीप्ौ’ इति ॥ ‘काम: स्मरsभिलाषे च’ इति च ॥ १॥

अथोत्कण्ठिता राधा सखीं स्वमनोरथानाह-निभूटतनिकुलेवेति ॥ गीतस्यास्य गौड

१ ‘चलतू’इति पाठ: ॥
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}

चकितविलोकितसकलदिशा रतिरभसभरेण हसन्तय 1

सखि हे केशीमथनमुदार्र रमय मया सह |

मदनमनोरथभावितया सविकारम्॥ धुवम्॥२॥
|

पदं व्याक्रियते ॥ सखि हे इति ॥हे सखि,मया सहकेशिमथने कृष्णं रमय काम- 1

केली: कारय ॥ किंभूतम्॥उदारं महान्तम्॥ किंभूतया मया ॥ सविकारं नानाविकार

सहितम्। विकारः कामजी भावःकुचोदरादिप्रकटनंे। तदुत्कं रसिकसर्वखे-‘नाभीमूल

कुचोदरप्रकटनव्याजेन यद्योषितां साकांक्ष मुहुरीक्षणं स्खलितता नीवीनिबन्धस्यच ॥

केशभ्रंशनसंयमैौ च कमितुर्मित्रादिसंदर्शनं सौभाग्यादिगुणप्रशस्तिकथनैस्तत्सानु- 1

रागेङ्गितम् ॥’इति । रतिचेष्टासहितं यथा स्यात्तथा मदनमनोरथभावितया कामके

लीच्छभावितान्तःकरणया। अथवा कथोपलक्षितं रमयेति कृष्णविशेषणत्वेनहे।

मदनमनोरथानां भावो विद्यते यस्मिन् सभावी॥ तस्य भावो भाविता तथा । किमुत्क.

भवति ॥ यथाहं तस्मिन्नभिलाषवती तथा सोऽपि मयि स्यादित भाव: ॥ एवं श्रृंटङ्गार

रसः संपन्नो भवति ॥ तथा चोक्तम्-‘चेष्टा भवति पुंनायों रत्युत्थानातिसक्तयोः ॥ सं

भोगो विप्रलम्भधस श्रंटङ्गारो द्विधा मतः॥’ अथवा किंभूतं हरिम् । सविकारम् ।

मानसभावसहितमिति कृष्णविशेषणम्। इतिधुवः॥ अथ पदानि ॥ निभूतेति ॥

* तमेवोभयनिष्ठ भावं स्पूचयन्ल्याह ॥ किंभूतया मया ॥ निभृतनिकुञ्जगृहं गतया वि

विक्तकुञ्जगेहं गतया ॥ ‘वश्यः प्रणेयो निभृतविनीतप्रश्रितः समाः’ इत्युक्तत्वात्तथा

प्यवसरोचितं व्याख्यातव्यम्॥ एतेनाभिसारस्थानमुक्तम् । तदुत्ता भरते-‘विवाहे -

तीर्थयात्रादैी बन्धनोत्सवके तथा ॥ नटनृत्ये तथा केलैो जागरोद्यानसंगतौी । असती- - मैं

मालवराग:एकताली तालश्ध ॥ गीतार्थस्तु-हेसखि, मया सह केशिमथन कृष्ण रमय।

कीदृश्या मया। मदनस्य यो मनोरथ इच्छा तयुक्तो यो भावो रल्याख्यःसजातो यस्या- 1.

स्तादृश्या । यद्वा ॥ मदनमनोरथेन भावितया प्राप्तया । ननु को वेद मया प्रार्थने कृते

कदाचिन्नायात इत्यत आह॥ उदारमौदार्यगुणसंयुक्तम्।तथा च त्वत्प्राथितमवश्यं स दा

स्यत्येवेति भावः॥ कीकृशं। कृष्णम् ॥ सविकारं विकारो मानसोभावस्तत्सहितम्।तदान्योन्या- ।

नुरागपूर्वकत्वेन शब्दवरं(?)पुष्टयर्थम्। अन्यथारसाभावोभवतीतिभावः यद्वा सविकारमिति

किया।विशेषणम् । विकार: स्तनप्रान्तादिप्रकटनं तत्सहितें यथा स्यादेवंमदनमनोरथभावि

तयेत्यर्थः । तदुक्त रसिकसर्वस्वे-‘नाभीमूलकुचोदरप्रकटनं व्याजेन यद्योषितां साकाहूं 1

मुहुरीक्षण स्खलितता नीवीनिबन्धस्यच । केशभ्रंशनसंयमौच कमितुमित्रादिसंदर्शनैः 1

सेौोभाग्यादिगुणप्रशस्तिकथनैस्तत्सानुरागेज्ञितम्॥’ अत्र केशिमथनपदोपादानं सामथ्र्यख्या

पनाया । तत्प्रयोजनं च निःशङ्ककेलिप्रतिपादने भवितेल्यत्र प्रथमव्यास्याने तारकादित्चा

दितचू। द्वितीये पक्षे ‘भावितं वासिते पक्षे’ इति विधः। पुनः कीदृश्या मया । निभूत

मेकान्तं यत्रिकुजरूपं गृहं त प्रति गतया ॥ कीदृशं। कृष्णम् ॥ निशि रात्रौ रहसेयकान्ते 1,

निलीय तिरोहितीभूय वसन्तं तिष्ठन्तम् । एवंभूतं मां राधा पश्यत्विति कुतोsपि मत्प्र- 1

तारणाय संकुचितमात्मानं कृत्वावस्थितमिति भावः ॥ पुनः कीदृश्या ॥चकित यथा स्या- 1

 

१ ‘रभसरसेन’इति पाठ:॥
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प्रथमसमागमलजितया पटुचाड्टुशतैरनुकूलम्॥

मृदुमधुरस्मितभाषितया शिथिलीकृतजघनदुकूलम् ॥सखि०॥ ३॥

सङ्गमकुले रत्युत्पातादुपछवे । चौरिकयाभिसार: स्यात्खदारानिह रक्षयेत्’ ॥ निशि

रात्री ॥ अपिच किंभूतम्॥ रहसि गुप्तस्थाने निलीय तिरोभूय वसन्तम्॥ अपिच किं

- भूतया। चकितेन विलोकिता सकला दिशो यया सा ॥ कुत्र कृष्णो वसतीति गवेषि

तुमभिसरन्ती सख्यो मां माद्राक्षुरिति लजया त्रासोत्कम्पेनेति ॥ अपि किंभूतं रत्युत्सा

.. इवशेन हसन्तम्॥२॥ अपिच॥प्रथमेति। उपभुक्तचरेsपिहरौ प्रथमसमागमइव

- लजितया तत्कालीना वेष्टा: कुर्वन्त्या वा ॥ बहुकालान्तरितमीलितेन प्रथमसमागमता ॥

- अपि किंभूतम् ॥ पटुचाटुशतैरनुकूलम् ॥ सान्खनक्षमप्रियवचनशतैरनुनयपरम् ।

एतदुर्तत भवति । ‘प्रथममिह हि देयं पूगपुष्पादिकं स्यान्मृदुमधुरवचोभियोंजये

त्सन्निधाने । करतलमथ गत्र भ्रामयन्शश्चदस्याश्छुरितमुदरपृछे मन्दमाश्ठिष्य द

द्यात् ॥’ प्रथमसमागमे कामिन्यो लजन्ल्यो मानमावहन्ति ॥ तथाच–“श्ष्टि: कण्ठे

किमिति न मया मूढया प्राणनाथधुम्बल्यस्मिन्वदनविकृतिः किं कृता किं न दृष्टः।

नोक्त: कस्मादिति नववधूचेष्टितं चिन्तयन्ती पश्चात्तापं। वहति तरुणी प्रेम्णि जाते

रसज्ञा ॥’इति भरत:॥ अपि किंभूतया ॥ अतएव मृदु मधुरं यथास्यात्तथा स्मितपूर्व

. भाषण यस्याः सा तथा । अपि किंभूतम् । शिथिलीकृतजघनदुकूलं ॥ श्ठथीकृतं

जघनस्थिर्त पट्टवस्त्र वा ॥ अन्तभौवितणिजर्थत्वात् कठथीकरणे सङ्गमस्य हेतुत्वम् --------

.. सङ्गमादेव श्वथमभवदिति । तदुत्त भरते-‘कान्ते तल्पमुपागते शिथिलिता नीवी

.. खयं बन्धनात् वासो विश्थमेखलागुणधृतं किचिन्नितम्बस्थितम्। एतावत्सखि वेद्मि

केवलमहं तस्याङ्गसड़े पुन: कोऽसौ कास्मि रतंचकोदृशमिति खल्पापि मेनस्मृति:॥’

देवं विलोकिता: सकला दिशो यया तादृश्या । कुत्र कृष्णो निलीय तिष्ठतीति कृत्वाभि

1- सरन्तीं मां मा कश्चन पश्यत्विति च शङ्कित पश्यत्येवेति च भावः । कीदृशं। कृष्णम् ।

1 रतौ यो रभस उत्साहस्तयुक्तो यो रसः शूज्ञाराख्यस्तेन हसन्तम् । क्रीडायां कालक्षे

:- पासहिष्णुम्। तथात्मप्रकटनार्थ पुनः स्थितमपि मामियं न पश्यतीतिकृत्वा हसन्तमिति

:- भाव: ॥ ‘निभृर्त रह एकान्तम्’ इति धरणि: । ‘रभसोवेग उत्साह:’इत्यमर:॥२॥पुन:

1 कीदृश्या मया । प्रथमेति ॥ प्रथमसमागमलज्जितया ॥ एवमवधायाहमागता संप्रति कथ

मेतस्या ये प्रकटयाम्यात्मानमिति लज्जाकारणम् ॥ कीदृशं। कृष्णम् । पटुनायिकाप्रसादन

दक्ष यचाटुशर्त प्रियवचनशते तेनानुकूलम्र ॥ पुन: कीदृश्या मया । मृदु कोमलंे मधुरं

:- माधुर्यगुणयुक्त भाषिर्त यस्यास्तया । तदीयचाटूक्तिभिरपत्डतलजया । किंचित्स्मितभाषि

1- तयेल्यर्थः । पुनः कीदृशं। कृष्णम् ॥ शिथिलीकृतं स्मितानुरागानुकूलां मां ज्ञात्वा श्ठथीकृत

1- जघनस्थितं दुकूलं पट्टवखं येन तादृशम् । अशेषनायकमणिश्रीकृष्णदर्शनेन दृढबन्धापि

नीवी स्वयमेव स्खलिष्यति ततो मेखलालम्बितं जघनस्थितमेव वाससेतेनापहरणीय

I- मिति जघनेत्युपात्तम् । तदुक्त रतिरहस्ये-‘ओष्ठायं स्फुरतीक्षणे विचलत: कूपो

[ दे मारा कि वे काले कावे मूको के पन्हे कला जली
[ प्रकृटित ओणीतर्ट दृश्यते नीवीच स्खलति खितापि सुदृढं कामेकिते योषितम् ॥’‘चड

1
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किसलयशयननिवेशितया चिरमुरसि ममैव शयानम् ॥

कृतपरिरम्भणचुम्बनया परिरभ्य कृताधरपानम्॥सखि०॥४॥

अलसनिमीलितलोचनया पुलकावलिललितकपोलम्।

श्रमजलसर्कलकलेवरया वरमदनमदादतिलोलम् ॥सखि०॥५॥

॥ ३ ॥ अपिच । किसलयेति ॥ किसलयरचिते शयने निवेशितया । ‘सड्रेत

तल्पेSभिमुखोपविष्टां गाढं पति: श्ठिष्यति सापि कान्तम्। अन्योन्यगात्रे विशतीव

रागात् द्वन्द्वं तदाकृष्टजलाभिधानम्’ ॥ अपिच ममैवोरसि चिरं शयानम्।एतचा

लिङ्गनभेदापेक्षयोक्तम् । तथाच कोकोक्तम्-‘असकृदतनुगाढाक्षेषलीलां वितन्वञ्ज

नितजघनबहुव्यल्ययं स्पर्धते तम् । मिथुनमथ मिथोऽझे लीयते निस्तरङ्ग निगदति

तिलपूर्व तण्डुलं तन्मुनीन्द्र:’॥ अपिच। कृते परिरम्भणचुम्बने यया सा ॥ एतद

प्यालिङ्गनभदापेक्षयोक्तम् ॥ ‘जघनकलितकान्तश्रोणि रथ्योपरिष्टाद्रजति यदिह

नारी स्रस्तकेशोत्तरीया । करजरदनकृल्यं चुम्बनं वा विधित्सु: कलयति जघनोप

क्षेठषर्ण तन्मुनीन्द्र:’ ॥ अपिच आश्चिष्य कृतमधरपानं येन । अत्रायं भाव: ॥

‘अधरदशनजिव्हापानमालिङ्गय कुयौन्नयनवदनपदैवेति जिह्वाप्रवारम् । ग्रहणमथ

विदध्याद्वस्त्रकेशस्तनोर:कुचयुगभगदेशे मर्दनं चोरुयुग्मे’ ॥ ४ ॥ अपिच ॥

अलसेति । अलसे च ते निमीलिते चतादृशे लोचने यस्या: सा ॥ एतेनालिङ्गक

कामविकार: सूचित: । तथाच नायिकालक्षणे–“यत्र मूर्धानमारभ्य पादपर्यन्ततः

क्रिया: । अड़ेन विहिता यस्यास्तदालिङ्गकमुच्यते’ ॥ अपिच । पुलकावल्या रोमाच

चाटु प्रिये वाक्ये’ इति कोश: । ‘जघन कटेरधोभागे’ इति हारावलिः ॥ ३।॥ पुन: को

दृश्या मया । किसलयशयनेति ॥ किसलयशयने नवपछवशय्यायां निवेशितया ॥

कीदृशं। तम् । चिरं बहुकाले व्याप्य ममैवोरसि शयानं सुप्तम् ॥ आलिङ्गनविशेर्ष क्षीर

नीराख्यमुक्तम्।तछक्षणंचपधसायके–“गात्रोपरिष्टादथतन्य(?)मध्ये संलीयते यन्मिथुन

शरीरम् । कामाभिमानाक्षतपूर्णचेष्टं तत्क्षीरनीराख्यमिदं प्रदिष्टम्।’ कीदृश्या मया ।

कृते परिरम्भणचुम्बने यया तादृश्या । एतच जघनोपक्षेषरूपालिङ्गनाभिप्रायेण । तदु

क्तम्-‘जघनकलितकान्तश्रेणिरङ्गोपरिष्टाद्वजति यदिह नारी स्रस्तकेशोत्तरीया । करजर- I

दनकृत्यं चुम्बनं वा विधित्सुः कलयति जघनोपक्षेषमेने मुनीन्द्रः॥’ इति ॥चुम्बनमपि |

प्रकृते समौष्ठाख्यं बोध्यम् । तदुत्त पधसायके-‘ओछेन कान्तस्य मुखौष्ठयुग्मं निपीडच्य

जिह्वाचिततालुभागम् । चुम्बोत्सवं नृत्यति यत्र नारी प्रोत्त समैौष्ठ कविभिः पुराणैः ॥’

इति ॥ कीदृशं। कृष्णम् । परिरभ्यालिङ्गय कृतं मदीयाधरपानं येन तादृशम् । अनेन ला

लाटिकमुक्तम् । उत्त च-‘अन्योन्यसंसक्तमुखं कपोलं नेत्र ललार्ट हृदर्य च बाहुम् ।

सानन्दभावं श्रममीलिताक्ष लालाटिकं तत्वविदो वदन्ति ॥’ इति । 4पछवोsस्त्री किस

लयं’इत्यमरः ॥। ४ ॥ पुन: कीदृश्या । अलसेति ॥ अलसे आलस्ययुतेतSतएव निमी

लिते लोचने यया । अत्र निमीलितमित्युपादानादवधृष्टाख्यचुम्बनमुक्तम्।। उत्तच

‘हस्तेन नेत्रे च निमील्य भर्तु: संमीलिताक्षी वदने स्वजिह्वाम् । निक्षिप्यच क्रीडति यत्र

।

।

।

।

।

१ ‘सिक्तकलेवरया’इति पाठ: ॥
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कोकिलकलरवकूजितया जितमनसिजतत्रावचारम्।

*श्ठथकुसुमाकुलकुन्तलयानखलिखितघनस्तनभारम्॥सखि०॥६॥

पङ्गया। सुन्दरकपोलम् ॥ अनेन सात्विकविकाराविर्भावः सृमूचित: ॥ यदुत्कं भरते

‘स्मरणे संगमे चैव प्रियस्यालोकने तथा ॥ हेतुत्रयं समासाद्य सात्विक: संप्रवर्तते ॥

.. स्वेदः कम्पोsथ रोमाचः खरभङ्गोsथ वेपथुः ॥ वैवण्र्यमश्रुप्रलयाविल्यटी सात्विका

मता:’ ॥ अपिच ॥ श्रमजलेन गमनायासजनितेन स्वेदेन सकलं सशोर्भ शरीरं यस्या:

. सा ॥ श्रमजलसित्तमिति वा पाठ: ॥ श्रमजलशकलानि स्वेदबिन्दव: कलेवरे यस्या

इति वा ॥ सकलशब्द: सम्पूर्णपयौयो वा ॥ अपिच । उत्तमकाममदादतिलोलम् ॥

अतिसतृष्णम् ॥५॥ अपिच । कोकिलेति-कोकिलकलरवयो: कूजितमिव

कूजिर्त यस्या: ॥ कलरवशब्द: पारावतपयौय: ॥ एतदपि सुरताधिकारायोक्तम् ॥

तदुत्कं रसिकसर्वखे–“दात्यूहलावकमयूरकपोतहंसपारावतादिरुतवद्ध्वनितं रतान्ते ॥

तन्मश्रान्वलितसोत्कृतहानन के सयोजयेन्मदनचुम्बन युनादी' । अपिच ।

जितो न्यकृतः कामशास्त्र विचारो येन ॥ वात्स्यायनादिभ्योऽपि कुशल इल्यर्थः ॥

अपिच ॥ श्ठथकुसुमा आकुला व्यस्ता: कुन्तला यस्या: सा ॥ अपिच नलैर्विलिखितो

sङ्कितो निबिड: स्तनभारो येन । एतेन बाह्यरतमुक्तम् । तदुत्कं भरते-‘आक्षेषचु

लोला खयातं रसशैरवधृष्टसंशम् ॥’इति ॥ कीदृशम्र ॥ पुलकावल्या रोमाधपङ्कथा ललितौ

मनोहरौ कपोलौ यस्य तम् ॥ पुन: कीदृश्या मया ॥ मदनचिन्तया जनितं जलं प्रस्वे

दस्तेन सित्क्तमार्द्र कलेवरं यस्यास्तया ॥ कचित् श्रमजलसत्क्तकलेवरयेति सुगम: पाठ: ॥

कीदृर्श तम् ॥ वर उत्कृष्टो यो मदो हर्षस्तेनातिशयेन लोलं चधलम् । 4काये च कले

वरम्’इति विश्ध: ॥। ५॥ पुनः कीदृश्या मया । कोकिलेति ॥ कोकिलस्य कलोsव्य

क्तो मधुरो यो रव: शब्दस्तद्वत्कूजितं शब्दितं यस्यास्तया । अनेन कूजिताख्यं बाह्यरत

मुक्तम् । तदुत्के पश्चसायके-* पिकशिखिकलहंसप्रायपक्षिेत्रजानां स्वरितमनुकरोतील्य

ङ्गना मन्मथार्ता ॥ मुखदशनपिबन्ती तत्कवीन्द्रा वदन्ति स्तानितमिति समा सा चित्रसं

भोगकाले ॥’इति । ननु वात्स्यायनादिशारलेऽन्य एव क्रम उत्क्त: । तदुक्तम्-4 आक्षेेर्ष

प्रथमं कुयौहृितीयं चुम्बनं तथा ॥ तृतीयं नखदानंच देष्ट्राघातं चतुर्थकम् ॥। पश्वमं क्षेपणं

प्रोत्र्क षष्ठ प्रहरणं तथा । सप्तमंे कण्ठशब्दश्ध बन्धाख्यं चाष्टमं रतम् ।’ इति । तथा

चात्र कण्ठशब्दस्य सप्तमरतस्याग्रे वक्ष्यमाणनखदानादिरतात्प्राकरणे श्रीकृष्णस्य रसिक

ताभङ्ग: स्यादित्यत आह-जितेति ॥ जितोsवशातो मनसिजतन्त्रस्य कामशास्त्रस्य वि

चारो येन तम् ॥ अयं भाव: । चतुःषष्टिकलाकुशलस्यापि परमस्त्रीनायकस्य जगदीश्वरस्य

स्वानुकूलोत्तमनायिकासंनिधौ रसमझतया क्रमस्मरणाभावान्न दोषः । तदुक्तम्-‘रति

चक्रप्रवृत्तस्य नैव शास्त्रं न च क्रम:’इति ॥ पुनः कीदृश्या ॥ श्था: केशग्रहणपूर्वकचु

म्बनादिदनेन शिथिला: कुसुमैराकुला व्याप्ताश्च कुन्तला यस्यास्तया । नखेन लिखित:

क्षतयुक्तः कृतो घनस्तनभारो येन तम् । अत्र लिखितपदोपादानात्पङ्कजपत्राख्यं नख

दानमुक्तम् । तदप्युत्तं पधसायके-‘अत्यूध्र्वमेकं स्फुरितोध्र्वरेषं प्राहुः क्षतं पङ्कजपत्रर्स

शम्। दोर्मूलनाभिस्तनवक्षसंधावस्योपयोग मनुते महेशः॥’ इति । ‘तन्त्रं प्रधानशा
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चरणरणितमणिनूपुरया परिपूरितसुरतवितानम्।

मुखरविश््टङ्कलमेखलया सकचग्रहचुम्बनदानम् ॥सखि०॥७॥

रतिसुखसमयरसालसया दरमुकुलितनयनसरोजम् ।

निःसहनिपतिततनुलतया मधुसूदनमुदितमनोजम्॥सखि०॥८॥ |

म्बननखक्षतताडनानि । संमर्दन प्रसरणं खछ भिक्षितान । जिह्वाप्रवेशरसनाप्र-!

हणं तु नाभी क्षोभं। रतं वदति बाह्यरतानि तज्ज्ञ: ॥ ६॥ अपिच ॥ चरणेति ॥ 1.

चरणयोः रणिती शब्दितौ मणिनूपुरी यस्याः। आम्याख्यबन्धसूचनायोकमिदम् ।

तदुक्त रसिकसवैस्वे–“उत्तानितायाः सुरते यदोरू स्त्रीशीर्षकान्तोरुगतौ भवेताम् ।

ग्राम्यं तदा स्यात्कटितो यदास्या बहिर्भवेतां किल नागराख्यम्'॥ परिपूरितः संपू-'

र्णतां नीतःसुरतवितानः सुखावसरो येन प्रस्तावो वा ॥ अपिच । मुखरा वाचाला |

श्ङ्कला काची यस्याः। अथ ‘मुखदविश्ङ्कलमेखलया’इति पाठः। अपिच । सकच-|

अहंकेशग्रहणेन सहितं चुम्बनदानं यस्य ॥ ७॥ अपिच ॥ रतिसुखेति ॥ रतिसु-1,

खसमये द्वयोरेककालं रेतःकणक्षरणसमये यो रस: तदैकाग्रीभावस्तेन अलसा 1,

मन्थरा ॥ एतेन चयुतिसुखसान्निध्यं सृचितम्। उत्तच रसिकसर्वस्वे-‘मुहुध खज-1
1

नाश्लेषः सीत्कारो वीतलजता । अङ्गावधूननं नायौश्युतिसान्निध्यसूचकम' ॥ |

स्त्रयो:’ इति विश्ध: । * चिकुर:कुन्तलो वाल: कच:केश: शिरोरुह:’इत्यमर: ॥ ६ ॥1ी

एतावत्पर्यन्तं चुम्बनालिङ्गनादिना सप्तविधं बाह्यरतमुक्तम् । संप्रति बन्धाख्यमष्टमरतमा-1

ह-चरणेति ॥ चरणयी रणितौ शब्दायमानौ मणिखचितैौ नूपुरौ यस्यास्तया ॥ एतच 1,

भ्रामरिकंनाम विपरीतरताभिप्रायेणोक्तम् । तदुत्त रतिरहसेय-4 चक्रवद्धमति कुचिता-1,

ब्रि का भ्रामरं नृजघने समुच्छूिते’ इति। कीदृशम् । परिपूरित सुरतवितानं रतिविस्तारो 1

येन ताम्र ॥ अनेन नायककर्तका बन्धा: कथिता: । भ्रामरकबन्धश्रान्तां विदित्वा किस

लयशयनस्थितां मां स्वयमपि रमयिष्यतीति भावः। कीदृश्या । पूर्व मुखरा शब्दाय-1

माना पश्धाद्विश्ङ्कला त्रुटितगुणा मेखला काधी यस्यास्तया । अनेन प्रेङ्कोछिखितनामक 1

विपरीतरतमुक्तम् । तदप्युक्त पुरुषायितप्रकरणे-‘स्वजघनमेव दोलायमानं सर्वत्र भ्रा-1

मयेदिति प्रेह्नोछिखितम् ’ इति । तत्र सर्वत्र शब्दो मनोरमाकारेण व्याख्यात: ॥ मध्या-1

त्पूर्वपश्चिमभागे दक्षिणोत्तरभागे चेति रहस्ये सर्वतः कटितटभ्रमी यदि प्रेङ्कपूर्वमिदमुर्त 1

मूलितमिति ॥ अत्रापि सर्वशब्दार्थ:स एव ।। कीदृशं। तम् ॥ सकचग्रहं केशग्रहणसहित 1

चुम्बनदानं यस्य तम् ॥केशग्रहणपूर्वकचुम्बनं विपरीतमेवोत्तम् । तदुक्तम्-‘न्यूज़ारे 1

चुम्बने कायें पुंसालिज्ञानपूर्वकम् । विपरीतरते नार्या सकचग्रहचुम्बनम्॥’इति । ‘मे-1

खला खङ्कबन्धः स्यात्काधीशैलनितम्बयोः’इति विश्धः ॥ ७॥ पुनः कीदृश्या मया-1

रतिसुखेति ॥ रतिसुखसमये सुरतसुखप्राप्तिकाले लोकोत्तरां काष्ठां प्राप्तो यः संभोग-श्रृं-1

ङ्गाराख्यो रससेतनालसया मन्थरया ॥ कीदृशं। कृष्णम् । दर ईषन्मीलिते मुद्रिते नयनस-1

रोजे नेत्रकमले यस्य तम् । एतेन युगपदेव द्वयोरानन्दावाप्तिः सूचिता । तदुत्त रतिर-1

हस्ये-‘मूच्छेना मीलनं चाक्ष्णोश्युतिकालस्य लक्षणम्' इति। पुनः कीदृश्या मया। ।
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श्रीजयदेवभणितमिदमतिशयमधुरिपुनिधुवनशीलम्।

' सुखमुत्कण्ठितगोपवधूकथिर्त वितनोतुसलीलम्॥।सखि०॥ ९।॥

}

- अपिच । दरमुकृलते ईषत्रिमीलिते नयनसरोजे यस्य येन वा। एतच च्युतिकाल

. सूचकम् । उरुंीच भरते–“मूच्र्छना मीलनं चाक्ष्णोश्युतिकालस्य सूचकम्। सर्वमेत

त्परिज्ञाय साधयेच खयंततः॥’अपिच नि:सहा असमर्था निपतिता शयन एव

... तनुलता यस्या: ॥ एतेन विपरीतसुरतं सूचितम् । तदुत्ते कोकेन-‘स्वेच्छया मि

. लितवछभेSथवा योषिदाचरति पूरुषायितम् । आदितो घटितयक्त्रमेव वा तं निपाल्य

द्व नरवद्विचेष्टते ॥ चक्रवब्रमति कुश्वितत्रिका भ्रामयेच जघनेऽथ तद्रते । सर्वत: कटि

६ तटभ्रमो यदि प्रेङ्कपूर्वमिदमुक्त मुन्नतम् ॥' एतेन चयुतिकालोत्तरावस्था सूचिता ।

तदुचंक भरते–“अझे स्वेदः श्थत्वं च केशवस्त्रादिसंवृतिः । जाते चयुतिसुखे

* नायी विरागेच्छा च गम्यते ॥’ अपिच । मधुसूदनं मधुविनाशिनम्। उदितमनोज

मभ्युदतकामम् ॥ ८॥। अपिच । श्रीजयदेवेति॥ इदं गीतप्रतिपादितप्रमेय

" कव्युत्तम्भितवकृत्वेनोत्कण्ठितगोपवधूकथितं राधाकथितं सुखं वितनोतु ।। अर्थात्

गायतां श्रृंटण्वतां च ॥ किंविशिष्टम् ॥ श्रीजयदेवेन भणितम् ।जयदेवभणितरूपमि

द लयर्थ: ॥श्रीजयदेवेति सर्वत्र श्रिय: पद्मावल्या आराधको जयदेव: श्रीजयदेव इति

" मध्यमपदलोपी समास: ॥ पुन: किंभूतम् ॥ अतिशयेन मधुरिपोर्निधुवनशीलं सुरतच

रितंे यत्र तत्तथेति। उत्कण्ठितेल्यादि। उत्कण्ठिता नायिका । विप्रलम्भ: श्रृंङ्कार:। अत्र

--------------------------------------------------------------------->-->---------------------------------------------------------------------------------------------------------->---------------------- -------->-------------------------------------------------------------------_-_ ------------------------------------

द्व नि:सहासमर्था अत एव किसलयशयने निपतिता तनुलता यस्यास्तया । अनेन सुरता

द न्तसमय उत्क्त: ॥ तदुक्तम्-‘अझे स्वद: श्ळथत्वं च केशवरूनादिसंवृति: ॥ जाते चयुति

सुखे नायर्ग विरामेच्छा च जायते ।॥’ इति । नन्वभिसारे विघ्त्रबाहुल्यात्कथमेतावान्क्रिया

: कलाप: संभविष्यतीत्यत आह-मधुसूदनमिति । मधुनामानं दैत्यं सूदितवान् यस्तस्या

: भिसारवित्रनिवारणे कियान्परिश्रम इति भावः । कीदृशं। मधुसूदनम् ॥ उदितस्तत्काल

* त्रुटितः मुक्ताहारकाचीगुणस्तस्य स्थानम् । पुनः सचन्दनं संजातपयोधरश्रोणीपरिसरस्य

रशनादिना मछजितस्मितराधाया अज्ञविलोकनादिना पुनराविर्भूतो मनोजःकामो यस्य

तम् । तदुक्तम्-‘अधस्तने चयुते प्रीतिरुपचरैरुपस्कृताः । सविश्रम्भकथायोगैस्ते रार्ति

, नयते पराम् ॥’इति । अत्रोत्कण्ठिता नायिका । तदुक्तम्-‘नैवागतः समुचितेष्वपि

वासरेषु प्राणेश्वरः स्वगुरुकार्यवशेन यस्याः । दुर्वारवृत्तविरहज्वरतापिताज्ञीमुत्कण्ठितां

वदति तां भरत: कवीन्द्र: ॥’इति ॥ ८ ॥ श्रीजयदेचेति ॥इद जयदेवकविना भणितं

यदुत्कण्ठिताया गोपवध्वा राधिकाया: कथितं वचनं सुखे तनोतु विस्तारयतु पठतां

५

श्रृंण्वतां च ॥ कीदृशम् । मधुरिपोःश्रीकृष्णस्य निधुवनं सुरतक्रीडां शीलयतीत्येवेरूपम् ॥
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हस्तस्रस्तविलासवंशमनृजुधूवाछिमद्भलवी

वृन्दोत्सारिदृगन्तवीक्षितमतिस्वेदर्द्रगण्डस्थलम्।

मामुद्वीक्ष्य विलज्जिर्त स्मितसुधामुग्धाननं कानने -

गोविन्दं त्रजसुन्दरीगणवृर्तपश्यामि हृष्यामिच । १०॥

लयश्छन्द:॥९ ॥इदानीं मनसा भावितं परमेश्वरं दृष्ट्रा सखेदमाह-हस्तस्रस्ते

ति ॥ हेसखि,बत इति खेदे ॥ अहं कानने वृन्दावने गोविन्दं पश्यामि व्यलीकं

हृष्यामि च । किंविशिष्टं गोविन्दम् । ब्रजसुन्दरीगणवृतं गोपाङ्गनासमूहयुक्तम् ।

पुन: किंभूतम्। स्मितसुधामधुरमाननं यस्यतम् ॥पुन: किंभूतम्। मामुद्वीक्ष्य मां दृष्ट्रा

हस्तात्स्रस्त: पतितो विलासवंश: केलिवेणुर्यस्य ॥ अत एव विलजितं विह्ललीभूतम् ।

पुनः किंभूतम्। अतिस्वेदेनाद्र गण्डस्थलं यस्य। गण्डस्थलमिति पाठे मामल्यस्य विशे

षणम् । संजातसात्विकभावां मां दृट्रा सोऽपि संजातसात्विकभाव इति हस्तस्रस्तेति

युक्तम् । पुनः किंभूतम्॥ अनृजु धूवलिमद्वछवीवृन्दोत्सारिदृगन्तवीक्षितम्। कुटिल

भ्रूवछियुतानां बछवीनां वृन्दे उत्सारि ऊध्र्वप्रसरणशीलं दृगन्तवीक्षितं कटाक्षे

क्षणं यस्य । अथवा अनृजुध्वप्लिमद्वछवीवृन्देन उत्सारिणा दृगन्तेन वीक्षितम् ॥

एतावता राधां प्रति तस्य खभावावलोकनं दृट्रान्याभिरपस्तम् । अत्र

शार्दूलविक्रीडितं छन्द: ॥ तथा दीपकमलंकार: । विप्रलम्भश्टङ्गारो रस: ॥ अत्र

गोविन्दस्य व्रजसुन्दरीपरिवृतत्वेऽपि यत आत्मौपाधिकदर्शनस्य लजिताहेतुवेन

हर्षदर्शनकर्म अतोऽपादानमौचितीमावहति ॥ पाचाली रीति: । लाटानुप्रासश्च ॥ अ

न्यत्सर्व समानम् । दक्षिणो नायक: ॥ १० ॥। इदानीं पुनरेव विप्रलम्भविभा

4आपोवने निधुवनं सुरतेन समं त्रयम्’इत्यमर: । ९॥ स्वमनोरथानाह-हस्तेति ॥

हे सखि, अह गोविन्दं कदा पश्यामि । कदाचिद्रोविन्ददर्शनं भविष्यतील्याशङ्कायां

काकु: । अत एव त्डष्यामि । तद्दर्शनजन्य आनन्दो मम कदाचिद्भविष्यतीत्यप्राप्याशंसेव

पश्यामि हृष्यामीति भविष्यत्सामीप्ये वतमानप्रयोग: । कीदृशम् । त्रजसुन्दरीगणवृर्त

गोपवधूकदम्बपरिवृतम् । ननु सपत्नीभिः परिवृर्त दृट्रा कर्थ ते हर्षों भविष्यतील्यत

आह–मामिति । मामुद्रीक्ष्य दृष्ट्रा विलजितम् । पुनः कीदृशम् । अन्यवधूभिः परि

वृतोSहमनया दृष्ट इति हतोर्विषादसूचकं यत्स्मितं तदेव शुभ्रत्वादतिस्पृहणीयत्वाचा सुधा

तया मुग्ध मनोहरमाननं मुखं यस्य। पुनः कीदृशम् । अनृजु कुटिला भंधूलता

यासामेतादृश्यो या बछव्यो गोपवध्वस्तासां वृन्दमुत्सारयलेयेवंशीलंदृगन्तवीक्षितं नेत्रान्ते

नावलोकितं यस्य तम्।मय्यागतायां भिया दृगन्तचेष्टयान्यगोपीरपसारयतील्यर्थ: । पुन:

कीदृशम् । हस्तात्स्त्रस्तो विगलितो मद्दर्शनेन साध्वसवशात्स्खलितो विलासर्वश: क्री

डावेणुर्यस्य तम्।पुनः कीदृशम्। अतिशयेन स्वेदैरार्द्र गण्डस्थलं यस्य तम्। सर्वत्र मा

मुद्रीक्ष्येत्यस्य संबन्धः॥१०॥ हे सखि, धैर्यमवलम्बस्व मिलिष्यत्येव त्वां हरिरित्याश्वासयन्तीं
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:

दुरालेार्कस्तोकस्तबकनर्वकाशोकलतिका

विकास: कासारोपवनपवनोsपि व्यथयात ।

अपि भ्राम्यजूङ्गी रंणितरमणीया न मुकुल

प्रसूतिश्धूतानां सखि शिखरिणीर्य सुखयति ॥११ ॥

वानाह–दुरालोक इति ॥ हे सखि, दुरालोकस्तोकस्तबकनवकशोकलतिका

" विकास: मां व्यथयति ॥ दुःखेनालोक्यते विरहिभिरिति दुरालोक: । दुरालोकस्तो

" कोSल्पक: स्तबको गुच्छो यस्या: सा ॥ अशोकलतिकाया: विकास:अशोकलतिका

* विकास: ॥ नव एव नवक: ॥ प्रशंसायां क: ॥ नवकश्चासावशीकलतिकाविकासश्च ॥

दुरालोकस्तोकस्तबकश्चासैौ नवकाशोकलतिकाविकासश्च स: ॥ अपिच । अयं कासा

- रोपवनपवनो व्यथयाति ॥ न केवले स: ॥ पवनोSपीति । ‘कासार: सरसी सर:’ ॥

अथवादुरालोक इत्यादिपवनविशेषणत्वे योजनीयम्। दुरालोकस्तोकस्तबका चासौ

नवकाशोकलतिका चेति कर्मण्यण् । अथवा अशोकलतिकाया विकासो यस्मादित ॥

एतेन वायोलैविध्यमुक्तम् । अपिचनकेवले पवनः। अपितु चूतानां मुकुलप्र

सूतरपि न सुखयति । कोदृशी मुकुलप्रसूतः। शिखरिणी साग्रा ॥पुन: कोदृशी ॥

भ्राम्यद्धङ्गीरणितरमणीया । भ्राम्यन्त्य: परितः स्फुरन्त्यो या भूङ्कयो भूङ्काङ्गना

: स्तासां रणितेन शब्दितेन रमणीया ॥ अत्र मधुलिडङ्गनाग्रहणं पुरुषान्तराभिलाषनि

वृत्या औचितीमावहति । अत्र शिखरिणी वृत्तम् । समुच्चयोऽलंकार: ॥ लाटानुप्रास:

शब्दालंकारश्च । क्रिर्यौचिल्यं च । विप्रलम्भ: श्रृंटङ्गारो रस:। सर्वत्र स्थितिलया गीति: ॥

दूतीमेव त्वरयितुमाह–दुरालोकेति ॥ हेसखि, स्तोकोsल्पः स्तबको गुच्छो यस्या

एतादृशी या नविकातिनवाSशोकलतिकानुकम्प्याशोकशाखातस्या विकास उद्धोधो दुरा

लोको दुःखेनालोचयितुं शक्य:। नविकेल्यत्र हस्व:।लतिकेत्यत्रानुकम्पायां कः। मद्धस्तपा

लिताsतएवानुकम्प्याSशोकलतिका दुरालोकेति भाव: । किमपरम् । कासार: सर

स्तत्संबन्धि यदुपवनं तत्संबन्धी यः पवनो वायु: सोsपि व्यथयति । दुःखं ददातीत्यर्थ: ॥ ।

कासारपदेन वायो: शैल्यं कथितम् । उपवनसंबन्धित्वन ससौगन्ध्यं मान्द्यत्वं च ध्व

नितम् । यतो वनवृक्षैरुपहतगतित्वेन मन्द एव वायुर्भवतीति । यद्वा ॥ स्तोके

ल्यादि वायोरेव विशेषणम् । तदा स्तोकस्तबकनवकाशोकलतिकां विकासयतीत्येर्व

भूतः पवनो व्यथयतीत्यन्वयः । नन्वभिमुखमागच्छन्पबनश्चलनादिना निवार्यतामिल्यत

आह ॥ दुरालोक इति । अतीन्द्रिय इल्यर्थ: । तथाचाकस्मादेवासौ न दृश्यत इति भाव:॥

अपिच इयं शिखरिणी गोवर्धनगिरौ वर्तमाना चूतानामाम्राणां मुकुलप्रसूतिरपि कुड्मली

द्वमोsपि न सुखयति । विकासदशायां तु को वेद किं करिष्यतीति कविना ध्वनितम् ॥

प्रसूतिः शिखरिणी । प्रशस्ताग्रभागवतील्यर्थः । शिखरिणील्यत्र प्रशंसायामिन्। यद्वा इयं

शिखरिणी मछिका न सुखयतील्यर्थ: । कीदृशी । भ्राम्यन्तीनां भ्रमराङ्गनानां रणितिभि

गुंजितै रमणीया । शिखरिणीनामकं छन्द इल्यपि ध्वनितम् । तछक्षणं तु वृत्तरत्नाकरे

१ ‘दुरालोक: स्तोकस्तबकनविका-’इतिपाठ: । २ ‘रणितिरमणीया’इति पाठ:॥
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साकूतस्मितमाकुलाकुलगलद्धम्मिछमुछासित

भ्र्वछीकमलीकदर्शितभुजामूलोध्वैहस्तस्तनम् ।

गोपीनां निभृर्त निरीक्षय गमिताकाङ्कश्विरं चिन्तय

न्ान्तर्मुग्धमनोहरं हरतु व: हेक़ेशं। नव: केशव:।१२ ॥

इति अझेशकेशवो नाम द्वितीयःसर्ग: ।॥। २ ।॥

-

मागधी रीतिः। गैडीया रीतिः॥। ११ ॥इदानीं सगौन्ते कविर्भक्तजनानाशास्ते- ।

साकूतेति ॥ केशवो हरिर्वो युष्माकं छेशं हरतु। किंलक्षणः। गमिताकाङ्कः गमिता

नाशं नीता आकाङ्काभिलाषो येन स तथा । अर्थात् गोपीषु ।। किं कुर्वन् । चिरं

निभृतं यथा स्यात्तथा निरीक्ष्यान्तहंदये चिन्तयन् । किं निरीक्ष्येल्य पक्षायामाह ॥

साकूतस्मितं साभिप्रायमीषद्धसितम् । पुन: किम्। आकुलाकुलगलद्धम्मिछम् । आकु

लाकुलं कामोद्रेकद्रोमाश्वोद्रमादिहेतुना गलद्धम्मिल्छे विगलकेशबन्धम् ।पुनः किम् ।

उछासितधूवलीकमुत्क्षिप्तधूवछीकम्।पुनः किम्। अलीकदर्शितभुजामूलोध्र्वहस्तस्तनम् ।

भुजायाः मूलं भुजामूलं भुजामूले ऊध्वैों यौ हस्तैौ भुजामूलोध्र्वहस्तौ। अलीकं दर्शितौ भु

जमूलोध्र्वहस्ताभ्यां स्तनौ यत्र कर्मणि तत् । कासामिल्यपेक्षायामाह । गोपीनाम् ।

तचतुष्टयं हेतुगर्भवत्वेन विशिनष्टि । मुग्धमनोहरमिति ॥ मुग्धानां मूर्खाणां मनी

हरतीति न मत्सदृशस्येति गमिताकाङ्कवे हेतुः। तदेवाग्रतमे सर्गे प्रकटयिष्यति ।

‘राधामाधाय हृदये तल्याज व्रजसुन्दरी:’ इत्यादिना । अत एव नव: सकलपुमपे

क्षया चरितविशेषेण नवोऽन्यादृश इव । ‘सुभाषितेन गीतेन युवतीनां च

लीलया ॥ चेतो न भिद्यते यस्य स वै मुत्तोऽथ वा पशु: ॥’इति वचनात् । अथवा

नूयते स्तूयत इति नवः ॥ अथवा नवस्तरुणः । तरुणं दृष्ट्रा कामिनीनां कामचेष्टा

जायत एव ॥ अथवा तस्मिन्पक्षे गोपीनां निभृतं भावं निरीक्ष्येति व्याख्येयम् । तदा

साकूतस्मितेल्यादि चतुणौमपि पदानां भावविशेषणपक्षे निक्षेप: । मुग्धमनोहरमिति

क्रियाविशेषणम् । अत्र विदग्धो नायक: । समुच्चयाशिषावलंकृती । शार्दूलविकी

डिर्त वृत्तम् । परिकरोऽलंकारश्ध ॥ अत्र यत्सकलकामिनीकामपूरकस्य कामजनकस्य

विलासवतीविलासादिभिरगृह्यस्य यन्नवलवविशेषणेनान्यादृशल्वमुपपादितं तद्विचार्य

4स्तोकोsल्पे चातके’इति विश्ध: । ‘स्याद्रुच्छकस्तु स्तबकः’इत्यमर:। ‘लता ज्योतिष्म

तीवृक्षशाखावछिप्रियडुषु’इति विश्ध: । ‘कासारःसरसी सरः’ इत्यमर: । ‘स्त्रीरले म

छिकायां च प्रोत्क्ता शिखरिणी बुधेः’ इति विश्व: । ११ ॥

१‘मूलार्धदृष्ट’ इति पाठः । २‘दयिताकाङ्कः’ इति पाठः। ३ अस्य पद्यस्य

व्याख्या रसम्जरीटीकापुस्तके गलितास्ति ।

|

।

।

।

।

।

।
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माणमौचिल्यचारुतामाचरति । यदहु–“विशेषणैः समुचितैर्विशेष्यार्थ: प्रकाश्यते ।

गुणाधिकैरीणोदार: सुहृद्धिरिव सजन: ॥’इति ॥ १२ ॥

‘श्रृंटङ्गारोत्तरसत्प्रमेयभणितावुद्रीतगोविन्द के

प्रल्यर्थिप्रभुगर्वपर्वतसुपर्वाधीशशोभाभृता ॥

श्रीषुम्माणनरेशवांशविशदक्ष्माभृद्वतंसायित

श्रीमत्कुम्भधराधिपेन विवृत: सगे। द्वितीयेSन्वय: ॥

तथाच सङ्गीतराजे

‘गीतौ भैरवरागेण ताले वर्णयतैो यथा ।

आभोगान्तस्थितै: पटे: खरै: पद्याक्वितस्तत: ॥

अझेशकेशवादिश्ध कुञ्जरस्तिलकाभिध: ॥’

इति अहेक़शकेशवकुञ्जरतिलकनामा षष्ठ: प्रबन्ध: ॥ ६ ॥

इति श्रीराजाधिराजहम्मीरवीरवंशकरीरेण श्रीकुम्भकर्णमहीमहेन्द्रेण विरचिते

गीतगोविन्दविवरणे अझेशकेशवनामा द्वितीय: सर्ग: ॥ २. ॥

काव्यं गील्यनुसारि दुर्लभमथ स्फीतं प्रसादादिभि

लैक्ष्मीकान्तविलासवर्णनरसस्तत्रापि लोकोत्तर: ।

सर्व चैतदभूदरण्यरुदित पद्मावतीवछभ

सैयैतां चेद्रसमजरीं न रचयेच्छूट्रीशालिनाथप्रभुः॥

इति श्रीमहामहोपाध्याय श्रीशंकरमिश्रविरचितायां श्रीशालिनाथकारितायां

गीतगोविन्दटीकायां रसमजयौख्यायां द्वितीय: सर्ग: ॥ २ ॥
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तृतीयः सर्गः॥३॥

मुग्धमधुसूदन: ।

कंसारिरपि सैसारवासनाबद्धश्टङ्गलाम्॥

राधामाधाय हृदये तल्याज व्रजसुन्दरी: ॥ १ ॥

इतस्ततस्तामनुस्टत्य राधिकामनङ्गबाणत्रणाखिन्नमानसः ॥

कृतानुताप:स कलिङ्गनन्दिनीतटान्तकुखे विषसादमाधव: ॥२॥ ।

गेयानुगुणैरधिकैरधिगतं तनुते धातुं बुधसंमतम् ॥

नल्वा विधिमिह सुरवरनतं कुम्भनरेशोऽलंकृतियुतम्॥

इदानीं राधाया: कृष्णेSनुरागं निरूप्य कृष्णस्यापि राधायामनुरागं दर्शयन्नाह

गौडकृतिरागेण-कंसारीति ॥ कंसारिरपि व्रजसुन्दरीस्तल्याज ॥ न केवलं राधैव

कृष्णसत्क्ता बभूव किंतु कृष्णोऽपि राधासत्तो बभूवेत्यपिशब्दार्थ: ॥ किं कृल्वा ।

राधां हृदये आधायारोप्य । किंभूतां राधाम् । संसारवासनाबन्धे श्रृंटङ्कलेव श्रटङ्कला ।

अत्र ‘तक़जोर्ज’ इति पथ्या छन्द: । १ ॥ इदानीं कृष्णस्य विरहावस्थाचे ष्टि

तमाह-इतस्तत इति ॥ स माधवोSनङ्गबाणत्रणाखिन्नमानस: सन् विषसाद

विषाद चकार ॥ किं कृल्वा ॥ कलिन्दनन्दिनीतटान्तकुले इतस्ततस्तां राधामनु

स्त्यान्विष्य । किंविशिष्टः। कृतानुताप: पूर्वमेव मया कथं नानुनीतेति कृतपश्चात्ताप: ।

अत्र कुखेष्विति वक्तव्ये बहुष्वपि परिभ्रमन् तदार्तिवश देकमेवाज्ञासीदित्येकवचनम् ॥
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

राधायाः कृष्णविषयिणीमुत्कठामुक्त्वा संप्रति कृष्णस्यापि तस्यामुत्कण्ठामाह–कंसा- '

रिरिति ॥ कृष्णोsपि व्रजसुन्दरीस्तापात्तल्याज । त्यागे हेतुगर्भविशेषणमाह-राधामिति।

राधां हृदय आधायारोप्य । सुन्दरीपदेन बहुवचनेन सौन्दर्यवतीरपि तल्याजेति कथनेन

कृष्णस्य राधायामनुरागातिशयो ध्वनित: । कीदृशी राधा । संसारविषयिणी वासना

संस्कारस्तस्य बन्धनन शूङ्गलामिव । अनेनाभिलाषाख्या प्रथमा व्यवस्था। एतछक्षणं च

दशरूपके–“अभिलाषः स्पृहा तत्र कामे सर्वाझसुन्दरे । दृटे श्रुते वा तत्रापि विस्मया

नन्दसाध्वसम्॥’इति।‘शूङ्कला पुस्करे वस्त्रबन्धेsपि निगडेsपि च’ इति विश्वः॥ १॥

इतस्तत इति ॥ स माधव: कलिन्दनन्दिन्या यमुनायास्तटान्तकुजे तीरप्रान्तलतापिहि

तोदरगृहे निषसाद न्यवसत् । अत्र माधवपदेन मा लक्ष्मीस्तस्या अपि धवः स्वामी

यद्विरहव्याकुलो बभूवेति राधायाः सैौभाग्याधिक्यंध्वनितम् । किं कृत्य। इतस्ततस्तेषु स्था

नेषु तां त्टदयनिहितामनुस्ल्यानुलक्ष्य । कीदृश: । अनङ्गस्य कामबाणस्य यद्रणं क्षतं तेन

खिन्नं दु:खिर्त मानसं यस्य । पुन: कीदृश:।कृतानुताप: कृत: किमिति मयातस्या अद्या

वधीरर्ण कृतमिति पश्चात्तापो येन सः। अनङ्गबाणेल्यत्रानङ्कपदेनाङ्गरहितस्यातएवालक्षित

गतागतस्य कामस्याशेषदुष्टदमनेनापि कृष्णेन निवारण कर्तु न शक्यमिति ध्वनितम् ॥

।

।

1

।

i

1

I

१ ‘निषसाद’इति पाठ: ।
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गुजैरीरागयातितालाभ्यां गोयते ॥प्र०७॥

मामिर्य चलिता विलोक्य दृतं वधूनिचयेन

सापराधतया मयापि न वारितातिभयेन I

हरिहरि हतादरतया गता सा कुपितेव ॥ धुवम् ॥ ३ ॥

किं करिष्यति किं वदिष्यति सा चिर्र विरहेण ॥

किं धनेन जनेन किं मैम जीवितेन गृहेण। हरिहरि० ॥४।॥

वेशस्थवृत्तम्॥२॥उत्तमर्थ गीतेन स्पष्टयति । तत्र पूर्व धुवपदम्।हरीति ॥ हरिह

रीति खेदे ॥ सा राधा कुपितेव गता ॥ कया हतादरतया ॥ हतो विनाशित आदरो

बहुमानस्तस्य भावस्तया ॥ इति धुव: ॥ अथ पदानि । मामियमिति ॥ मां वधू

निचयेन वृतं विलोक्य गतेति धुवपदेनैकवाक्यत्वात्संबन्धः । किंभूता । तादृशी मे

मयाचलितापि सापराधतया न वारिता न निषिद्धा ।इहसाकूतम् ।तस्यागमने हेतु

जानन्नपि सापराधोऽस्मि । कथमेतस्या अग्रे मयातिभयेन व कुं पार्यत इति बुद्धद्या ॥

अतिशयितं भयं यस्येति मयेत्यस्य विशेषणम्। करणे। तृतीया । अतिक्रान्तं भयमिति

वधूनिचयविशेषणम्। अथवा मामेवं विलोक्य सा चलितापि मया न वारिता ।

हरिहरे गतेति विषादाभिनयेन योज्यम्॥ ३ ॥। किमिति ॥ इदानीं मदपराधेन

मन्निमित्त मेव सा विषाद भुङ्ग इति आत्मसमत्वेन तामपि गणयन्नाह ॥ सा र्कि

करिष्यतीति ॥ मयि मिलिते कोपेष्र्यादिकं कथं विधास्यतीत्यधोंक्या । तदनु

कृतापराध मां चरणपतितं दृष्ट्रा किं वदिष्यतीत्यपि चाधाँक्या । अहमुत्तरं

दास्यामीत्याह ॥ किंजनेनेति गोपीजनेन ॥ किं धनेनेति ॥ धनमप्यकिंचित्करं
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अवश्य इति चिन्ता भवेद्यथेति तेन श्ठोकेन चिन्ताख्या द्वितीयावस्था ध्वनिता । तदुत्तं

शूङ्गारतिलके-‘स्वयं संपद्यतः प्राप्य कि कुपात्रस्य सिद्धये । कर्थ भवेदसैौ वश्य इति

चिन्ता भवेद्यथा ॥’इति ॥ २॥। कृतानुतापमेव गीतेन कथयति-मामियमिति ॥ गीत

स्यास्य गुर्जरी राग: प्रतिमठताल: । गीतार्थस्तु-हरि हरि कष्ट। सा राधा हतादरतया

कुपितेव गता । ननु सा कुपिता गतेति त्वया कथा ज्ञातमिल्यत आह-मामियमिति ।

मां वधूनिचयेन गोपवधूसमूहेन वेष्टितं विलोक्य दृष्ट्रा चलिता प्रस्थिता । विलोक्येत्यव्य

वहितपूर्वकाले क्त्वा । तेन गोपवधूवेष्टितं मां दृष्ट्राव्यवहितकाल एव यतचलिता तती

ज्ञायत कुपितेवेति भाव: । ननु मा गच्छेति त्वया किमिति न निवारितेत्यत आह

सापराधतयेति । मयातिभयेनातिशयितभील्या सा न निवारिता । भयहेतुमाह-सापरा

धेति । अपराधो राधां विहायान्यगोपीभिःसहक्रीडारूपस्तयुक्ततया ।॥। ३।॥। किं करिष्य

तीति ॥सा चिरं विरहेण चिरकालीनमद्वियोगेन किं करिष्यति। विरहतापस्याल्यर्थकमु

पाये करिष्यतील्यर्थः।अथच किं वदिष्यति। किं मम सद्रुर्ण वदिष्यति दोषान्वा वदिष्यती

ल्यर्थ: । यद्वा । काकुस्वरे किं वदिष्यति । मया सह कदाचिद्वार्ता कथयिष्यतीत्यर्थ: ।

१ ‘मम किं गृहेण सुखेन’इति पाठ: ।
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चिन्तयामि तदाननं कुटिलधु कोपभरेण I

शोणपद्ममिवोपरि भ्रमताकुर्ल भ्रमरेण II। हरिहरि० II ९ ॥

तामहंहुदि संगतामनिर्श भृशं। रमयामि ॥

किं वनेsनुसरामितामिह किं दृथा विलपामि।॥ हरिहरि०॥६॥

कृत्वा जीवित निन्दति । जीवितफलं किं ।सुखमपि त्वद्यते नान्यादिति वाक्यशेष: ॥

किंविशिष्टा सा । विरहेण उपलक्षिता ॥ अथवा मम विरहेणाक्रान्ता सा किं

वदिष्यतीत्यादि । ममापि तां विना किं धनादिनेति योजनीयम् ॥ ४ ॥ चि

न्तयामीति ॥ अहं तदाननं चिन्तयामि । किंभूतमाननम् ॥ कोपभरेणार्थौन्मयि

कुटिलधु । कुटिले कुचिते भुवैो यत्र । किमिव शोणपद्ममिव उपरिभ्रमता

भ्रमरेणाकुलम् । अत्र कोपारक्तमुखं पद्दोनोपमीयते ॥ भ्रमरेण कुटिले कोपा

वेशपरिस्फुरमाणे धुवाविति । अत्र वाक्यार्थेौपमालंकार:। तथाच– ‘तदाननमधी

राक्षमाविर्द्ध शतदीधिति । भ्रमद्भुङ्कमिवालक्ष्य केसरं भाति पङ्कजम्'इति ॥ ५ ॥

तामहमिति ॥ अहं अनिशमनवरतं हृदि संगतां हृदये मिलितां तां भूटशमत्यर्थ रम

यामि । इत्युक्त्वा पुन: प्रबुद्धद्याह ॥ इष्टशून्यप्रदेशे वृथा किं विलपाम तां वनेश्sनुस

तया विना मम धनेन किम् । न किंचित्प्रयोजनमिल्यर्थ: । ननु धनं विना परि

जनसंग्रह: कथं स्यादित्यत आह । तया विना मम जनेनाश्रितेन परिजनेन किम् ॥ न

किमपि प्रयोजनम्।ननु परिजनं विना गोधनरक्षा कथं भविष्यतील्यत आह । तया विना

मम गोधनेन किम् । न किमपि प्रयोजनम् । ननु धनं विना परिजनादृते च गृहरक्षापि

नस्यादित्यत आह । तया विना मम गृहेणापि किम्। अपितुप्रयोजन नास्तील्यर्थ: । ननु

गृहं विना सांसारिका भोगाः कर्थ सेत्स्यन्तील्यत आह।तया विना मम सुखेनापि किम्।

स्त्रक्चन्दनवनितादिजन्येनापि सुखेन किं प्रयोजनमिल्यर्थ: । इयं च स्मृल्याख्या तृतीया

वस्था । तदुत्त रसार्णवसुधाकरे-‘अर्थानामनुभूतानां देशकालानुवर्तिनाम् । सातत्येन

परामशों मानस: स्याद्नुस्मृति: ॥ अत्रानुभावविश्धासाद्धीनं कृत्वा विहस्तता ॥ राज्या

सनादिविद्वेषश्रेचेल्याद्या: स्मरकल्पिता: ॥’ इति ॥ ४ ॥ चिन्तयामीति ॥ अहं तदानने

चिन्तयामि स्मरामि । कीदृशम् । रोषभरेण कोपातिशयेन कुटिलधु कुटिला वक्रा भ्रूर्यत्र

तादृशम् । किमिव । उपरि भ्रमता भ्रमरेणाकुलं व्याप्तं शोणपद्ममिव । अत्र रोषारुणे

मुखे शोणपद्मासादृश्यं बोध्यम् । वारंवारं वक्रीभवन्त्योध्यूंवोश्च भ्रमद्भमरोपमा बोध्या ।

अनेन गुणकीर्तनाख्या चतुर्थावस्था ॥ तदुक्तम्-‘अज्ञप्रत्यङ्गलीलाभिवाँक्चष्टाहसितेक्षणै:।

न तस्य सदृश: कश्चिदित्यादि गुणकीर्तनम् ॥’इति । ‘शोण: कोकनदच्छवि:’इत्यमर:

॥५॥ तामहमिति॥तामनुसरामि तस्या अनुसरणं करोमि ।इह वृथा किं विलपामि

किमिति वृथा विलापं करोमि । हृदि संगतां त्डदये संनिहितामनिशं। निरन्तरं भृशमति

शयेन तां रमयामि क्रीडयामि । यद्वा किंशब्द: प्रक्षे । अहं तां हृदि संगतामनि शं।
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तन्वि खिन्नमसूयया हृदयं तवाकलयामि ॥

तन्न वेद्मिा कुतो गतासिनतेनतेsनुनयामि ॥हरिहरि० ॥७।

दृश्य से पुरतो गतागतमेव मे विदधासि ॥

किं पुरेव सर्सभ्रर्म परिरम्भर्ण न ददासि।हरिहरि०।८।

क्षम्यतामपर्र कदापि तवेदृशं न करोमि ।

देहि सुन्दरि रमणं मम मन्मथेन दुनोमि।हरिहरि०।९।

रामि ॥ ६॥ तन्वीति ॥ हे तन्वि,तव हृदयं असूयया खिन्न खेदयुक्त

भविष्यतीत्याकलयामि । तत्तस्मादहं कुतो गतासीति न वेद्मि । अपि तु

असूयात एव गतासीत वेद्मि । अतो हेतोर्दर्शनाभावात् । ते तव संबन्धिना

नतेन नमस्कारेणानुनयामि । अथवा तव हृदयं असूयया खिन्नम् । तेन का

रणेन ते तव हृदयं नानुनयामि । ‘प्रताप्तस्येव सहसा सर्पिषस्तोयाबिन्दव:’ इति

न्यायापातादिति भाव: । अथवा तत्कुतो न वेद्मि ॥ अपि तु वेद्मि । अथवा त्वं

गतासि जातासि ॥ तव हृदयं नते नमस्कृतौो न अनुनयामि ॥ ७ ॥ दृश्यस

इति ।। हे तन्वि, मे पुरतो गतागतमेव विदधासि यातायातमेव’ करोषीति दृश्यते ।

अपरं पुरेव ससंभ्रमं यथास्यात्तथा परिरम्भणं न ददास । विरहिणो हि चित्तानु

संगात्सर्वतस्तामेव पश्यन्ति ॥ तथाचोक्तम्–“प्रासादे सा पथि पथि च सा पृष्ठत:

सा पुरः सा पर्यड्रे सा दिशि दिशि च सा तद्वियोगातुरस्य । हहोचेतः प्रकृतिरपरा

नास्तिते कापि सा सा सा सा सासाजगतिसकले कोऽयमद्वैतवाद:’॥८॥ क्षम्य

तामिति ॥हे तन्वि, भवतु यलिंकचिन्मया अपरार्द्ध क्षम्यतां तत् । ईदृशमपर

मप्रियं तव कदापि न करेष्यामि ।। हे सुन्दरि, मम दर्शनं देहि । लवद्विनाहं मन्मथेन

रमयामि किं वा वने तामनुसरामि । वृथा विलपामील्यर्थ: । ६ । तन्वीति ॥ हे तन्वि,

तव त्डदयं असूयया मयि दोषाविष्कारेण खिन्त्रं खेदयुक्तमाकलयामि पश्यामि।इयं चोद्वेगा

वस्था । तदुक्त शूङ्गारतिलके–“यस्मिन्रम्यमरम्यंच स्यात्प्रकर्षाय किंचन। विद्वेषः प्राणि

तव्येति से उद्वेग: स्मृतिो यथा ॥’इति ॥ तन्न वेद्मीति । कुतो गतासि तदहं न वेद्मिा ॥

ते तव नतेन प्रणल्यानुनयामि त्वामित्यर्थः। कचितु नुतेनेति पाठस्तदातेतव नुतेन स्तु

त्यानुनयामि त्वामित्यर्थः । यद्वा । नु इति वितकें। तेभिलनेव्ययम्(?)।तथाच यं मार्ग

लक्षीकृत्य गतासि त मार्ग लक्षीकृत्य गत्वा तेsनुनयामि तवानुनयं करोमि। ते इति संब

न्धमात्रविवक्षायां षष्ठी। अनेन विलापावस्था कथिता । तदुक्त शूङ्कारतिलके-‘बम्भ्र

मीति मनो यस्मिन्नल्यौत्सुक्यायितं ततः । वाच: प्रियाश्रया एव स प्रलाप: स्मृतिो यथा।’’

इति ।७। इदानीं भावनया प्रत्यक्षीकृतां प्राह–दृश्यस इति ॥ हे सुन्दरि,पुरेव

पूर्वमिव ससंभ्रर्म सादरं परिरम्भणमालिङ्गनं किमिति न ददासि । पुरतोsये गतगर्त

यातायातं विदधासि । ८ ॥। क्षम्यतामिति ॥ हे सुन्दरि, क्षम्यतां ममापराध क्षमस्व ॥

कदापि तवेदृशं। विप्रियं न करिष्यामि । इयं चोन्मादावस्था । तदुक्त रसाणवसुधाकरे
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वणिर्त जयदेवकेन हरेरिर्द प्रवणेन ॥

र्किन्दुबिल्वसमुद्रसंभवरोहिणीरमणेन ॥ हरिहरि०॥ १०॥

हृदि बिसलताहारो नार्य भुजङ्गमनायक:

कुवलयदलश्रेणी कण्ठेन सा गरलदुतिः॥

मलयजरजो नेद भस्म भियारहिते मयि

प्रहर न हरभ्रान्ल्यानङ्ग कुधा किमु धावसि ॥ ११॥

दुनोमि । इतस्ततस्तामिल्यादौ धीरललितो नायक: । परस्परानुरागजनितो विप्रलम्भः

श्टङ्कारः॥ ९॥ वर्णितमिति ॥इदं पूर्वोत्कं जयदेवेन वर्णितम्। किंभूतेन । हरेः

प्रवणेन हरिपरायणेन ।। पुन: किंभूतेन । ति(क)न्दुबिल्वं तच्छासनं निवासो वा ग्रामः

समुद्र एव तत्संभवरोहिणीरमणेनेवचन्द्रेणेव ॥१० ॥ इदानीं समरशराहतिजर्जरचेता

भ्रान्त: सन् काममपि भ्रान्त विदन्नाह-हृदीति ॥ हे अनङ्ग,हरभ्रान्ल्या प्रियार

हिते मयि न प्रहर प्रहारं मा काषीं: ॥ एभिश्चिद्वैर्हरोऽयमिति चेत्तदप्यन्यथयाति ।

हृद्ययं भुजंगमनायको न ॥ अपि तु बिसलताहार: ॥ बिसलताहार इति रूप

कालंकार: ॥ शुभ्रत्वात् हृद्यवस्थानाच मृणाले वासुकिभ्रम: ॥ अपिच । कण्ठे इयं

कुवलयदलश्रेणी । न प्रसिद्धा गरलयुतः ।इयमपि विरहातुरस्य मम गरलयुतिरिव

विद्यते । परं यद्भान्ल्या मयि प्रहरसि सा प्रसिद्धा ईश्वरसंबन्धिनी न । इदं मलय

जरजोऽङ्कतापाच्छुकं चन्दनं विद्यते न भस्म ॥ किमु इति वितकें । सल्यम्

कुधा कोपेन धावसि । लोकोक्तिः । हरिणीवृत्तम् । ‘प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्सा

‘अतरिंमस्तदिति भ्रान्तिरुन्मादादेव जायते’ इति ॥ पुन: किंचित्संजातविवेक: कथयाति ।

हे सुन्दरि,मम दर्शनं देहि । मन्मथेन कामेनाह दुनोमि तप्तो भवामि ॥ ९ । वर्णि

तमिति ॥ जयदेवकन हरेश्चरिर्त वर्णितम् । कीवृशेन । प्रणतेन ।। अर्थाद्धरिमिल्यर्थ: ।

कीदृशन ॥ किन्दुबिल्वो जयदेवकुलवृत्तिग्राम: स एव महत्वात्समुद्र इव तत्र संभवी

यस्य तादृशेन रोहिणीरमणेन पूर्णचन्द्रेण तस्योन्नतिर्यथा क्रियते तथा तत्कुलस्योन्नतिर्जय

देवेन कृतेति चन्द्रसादृश्यम् । ‘ग्लौरिन्दुरेणतिलको हरिरोहिणीशौ’ इति हारावली

॥। १० ॥। इदानीं काम एव मे दुःखं प्रयच्छतीति तमेवोपालम्भनेनाह-हृदीति ।

हेsनङ्ग कन्दर्प, मयि न प्रहर प्रहारं मा कुरु ।। किम्विति वितकें । मयि हरभ्रान्त्या म

हादेवभ्रमात्कुधा क्रोधेन त्वं धावसि इति किमु तर्कयामि । यद्वा उ इति संबोधन ।

हेsनङ्ग, हरभ्रान्त्या मयि किमिति धावसि । कीवृशे मयि । प्रियारहते विरहित ॥ त

थाच तद्विक्षेषादेवाहं संतप्तस्त्वं मृतकरूपस्य मम मारणं किमिति करोषीति भाव: । यद्वा

हर: सर्वदा प्रियायुक्तोsह त्वधुना प्रियाविरहित इति मयि हरभ्रमो न युक्त इति भावः।

हरेण त्वच्छरीरं दग्धमत:कामस्य महद्वैरसूचनायानङ्गपदेन संबोधने भ्रमबीजं निरस्यति ।

अयं बिसलताहारो मृणाललताहारस्तद्वद्विरहजन्यसंतापशान्त्यर्थ धृत: नतु भुजंगमनायक:

१ ‘तिन्दुबिल्व’ ‘केन्दुबिल्व’इति पाठौ ॥



सर्गः ३] रसिकप्रिया-रसमञ्जर्यौख्यटीकाद्वयोपेतम् 6९९,

!

पाणौ मा कुरु चूतसायकममुं। मा चापमारोपय

क्रीडानिर्जितविश्व मूच्छितजनाघातेन किं पौरुषम्।

तस्या एव मृगीदृशो मनसिजमेङ्कत्कटाक्षाशुग

श्रेणीजर्जरितं मनागपिमनो नाद्यापि संधुक्षते ॥। १२ ।॥

ध्यतेSसावपहुतिः’ इत्यपहुतिरलंकार: । विप्रलम्भश्टङ्गारो रस: ॥ ११ ॥

इदानीं स्मरमुपालभते–पाणाविति ॥ हे क्रीडानिर्जितविश्व काम । पाणी अमुं

चूतसायकं मा कुरु ॥ चापमपि मारोपय मा सजं कुरु । यत: क्रीडयैव निर्जितविश्वस्य

केयं सामग्री नाम । अथचेत्सामग्री तहिं कस्योपरील्याह। मूछतजनाघातेन किं पौरुर्ष

कोऽयं पराक्रम: ॥ अथवा कुत्सितं पौरुषं किंपैौरुषम् । तहिं किं कियतामिल्याह ॥

यदर्थ मां प्रहणोष तस्या एव मृगीदृशो मनोऽद्यापि मनागपिन संधुक्षते । अपितु

संधुक्षतांनाम ॥ किंविशिष्टं मन: ॥ प्रेङ्कत्कटाक्षानलज्वालाजर्जरितं । प्रेङ्कन्तो वल्गन्तो

ये कटाक्षा अर्थौत्सपत्नीनां त एव अनलोऽमिस्तस्य ज्वालास्ताभिर्जर्जरितम् । अथवा

हे मनसिज, तस्या एव मृगीदृश: प्रेङ्कत्कटाक्षानलज्वालाजर्जरितं मन: ॥ अर्थौन्ममेवा

द्यापि न दीप्यते । अतो मृतमारणं कथं युक्तम् । शार्दूलविकीडित छन्द: ।आक्षे
-----------

---------------------------------

सर्पराजो वासुकिः। इयं कण्ठे कुवलयदलानां नीलोत्पलपत्राणां श्रेणिः पङ्गिः शैल्याढ़ता

न तु सा गरल्युतिर्विषकान्तिः । इदं सर्वाड़े तापशान्त्यर्थ धृतं मलयजरजश्चन्दनधूलिर्न

तु भस्म विभूतिः। अझे लिप्तः प्रशिथिलचन्दनोsपि विरहतापवशादूलीभूत इति रजःप

देन सूचितम्। तथाच बिसलतायां शैत्यदीर्घत्वादिदर्शनाद्वा वासुकिभ्रमात्,नीलोत्पलदल

पङ्गलैा श्यामत्वादिदर्शनादुरगभ्रमात्, चन्दनरजसि भस्मभ्रमाच मयि महादेवभ्रमस्तव

युक्तो नेति भावः । अये च भ्रान्तिमानलंकारः सादृश्यात् ‘वस्त्वन्तरप्रतीतिभ्रौन्तिमान्’

इति तछक्षणम्।‘वितर्क किं किमूत च’इत्यमरः।‘संबुद्धौ उपोक्ौच’इति विश्धः॥११॥

कुसुमायुधत्वेन प्रसिद्धो य: कामः स इमानेव चूतमाजरीरूपान्बाणान्धनुष्यारोप्य

मां ताडयिष्यतीति शङ्कया पुनरपि दैन्यं करोति-पाणाविति ॥हे मनसिज मदन,

अमुं पुरः स्थितं चूतसायकमाम्रपुष्परूपं बाण पाणौ हस्ते मा कुरु ।। चापं। धनुर्मा

रोपय मौवींयुक्त मा करु ।। यद्वा चूतसायकं हस्ते मा कुरु । हस्ते चत्करोषि तदामुं

सायकं चापे च मारोपय । मा संधेहील्यर्थ: । अत्र मनसिजपदेन मन्मनसा जातस्य ते

मत्संतापकारित्वमनुचितमिति ध्वनितम् ।। हेक्रीडानिजितविश्ध क्रीडया लीलया निजिर्त

विश्र्ध जगचेन तादृश, मूच्छितस्य मूच्छी प्राप्तस्य मादृशजनस्याघातेन प्रहारेण तव किं

पौरुषम् ॥ अपितु न किमपीत्यर्थः । यद्वाक्षेप किंशब्दः । मूच्छितजनाघातेन तव किंपौ

रुषम् ॥ कुत्सितं पौरुषमिल्यर्थ: । मूच्छितत्वे हेतुमाह-तस्या एवेति॥ तस्या एव मृगी

दृशो हरिणीदृशःप्रेङ्कन्तः प्रसर्पन्तो ये कटाक्षास्त एवाशुगा बाणास्तेषां श्रेणिभिः पक्-ि

भिजर्जरिते खण्डितं मनो मनागपि न संधुक्षते न स्वस्र्थ भवति । तथाच तत्कटाक्षरूप

बाणैस्त्वयाहं मूच्छितः कृतः संप्रति मयि चूतमञ्जरीरूपसायकप्रहारं मा कुरु ।। मृतमारणं

माचरेति भावः।येन लीलयैव विश्वमपि जितंतस्य ते मूच्छितजनेषुप्रहारो यशोहानिकर
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भ्रूपल्लवं धनुरपाङ्गतरङ्गितानि

बाणा गुण: श्रवणपालिरिति स्मरेण ॥ -

तस्यामनङ्गजयजङ्गमदेवताया- ।

.. मरुत्राण निजितजगन्ति किमपितानि । १३ ॥। ।

।

पोsलंकारः । अत्र मनसिजशरा मनो विध्यन्ति इति कर्मवे विवक्षिते यत्कर्तृत्व- 1

मुपन्यस्तं तदैौचिल्यचमत्कारितामाविष्करोति । यथा ‘सान्वयं शोभते वाक्यमुचि

तैरेव कारकैः। कुलाभरणमैश्वर्यमैौदर्य चरितैरव'इति ॥ १२॥ इदानीं राधायामेव :

स्मरशरावलिखमारोपयन्नाह—धूपलवमिति । स्मरेण तस्यां इति अस्राण्य- ।

र्पितानि ।। किंभूतानि । निर्जितजगन्ति । निर्जितानि जगन्ति यैस्तानि ।। किंभूतायां

तस्याम् ।अनङ्गजयजङ्गमदेवतायाम् । अनङ्गस्य जयाय जङ्गमदेवतेव तस्याम्।

इतीति किम्। भ्रूपछवंधनुः। अपाङ्गतरहितानि कटाक्षबाणाः । अपाङ्गतरक्तिशब्देन ,

कटाक्ष उच्यते ॥ तथाचोक्तम् । ‘यद्रतागतविश्रान्तिवैचित्रयेण विवर्तनम् । तारकाया:

कलाभिज्ञास्तं कटाक्ष प्रचक्षते ॥’ इति ।श्रवणपालिगुंण इति । अत्रास्त्रशब्देनास्त्र- 1

विद्यासाधनस्योपकरणान्युच्यन्ते । भ्रूपछवं धनुरित्यत्र रूपकोत्प्रेक्षे अलंकृती॥यथा- ।

‘मुखपङ्कजरहेऽस्मिन्धूलता नर्तकी नवा । लीलानृत्यं करोतीति रम्यं रूपकरूपकम्॥'

अत्र क़ापि काप्यालंकारद्वयत्रयसद्भावेSपि संस्टष्टिसंकरनिरूपण ग्रन्थविस्तरत्रस्तचि
{

---------->--->-->-->-->----->----------->-->----------->--->-->-->------->-->-->---------------------------------------------------------------------------->>->&----->&-->>>>>>>>>>--->>-&-->------------------------

इति ध्वनितम् । ‘सायकः शरखङ्गयोः’इति विश्धः। ‘अथास्त्रियाम्॥ धनुचापौ’ इत्यमरः।

किंपौरुषमिल्यत्र द्वितीयव्याख्यानपक्षे ‘किमःक्षेपे’ इत्यनेन निन्दायां समासः।‘आशुगी

मारुते बाणे’इत्यमर: ॥ १२ ॥ ननु तनुकटाक्षादिस्मरणादेस्तवैवं दुःखं। भवति कामस्य

तत्र कोsपराधइत्यतआह–भूपछवमिति। किमित्याक्षेपे। तस्यांराधायां स्मरेण कामेना- ,

रूनाण्यर्पितानीति तर्कयामि ॥ नन्वख्नाणि वीरेण हस्ते स्थापयितुमार्पितानि नत्वन्यत्रेत्यतआह।

निजतानि जगन्ति यैस्तानि ।तथाच तैरेवालैर्जगत्रयं जित्वा तत्र स्थापितानीति भावः। ।

तहर्रन्यत्र किमिति न स्थापितानील्यत आह-अनझेति। अनज्ञस्य कामस्य जङ्गमदेवतायां ।

गमनशीलदेवतायाम् ॥ तथाच त्वयैव त्रैलोक्यजयायारूनाणि दत्तानि ॥ अतो जातप्रयोज- '

नानि तत्रैव स्थापितानीति भाव:। देवतया यदख्त्रं दीयते तत्केनापि प्रतिहन्तुं न शक्यत ।

इल्यपि ध्वनितम् । कानि तान्यखाणील्यत आह–धूपछवमिति । भूपछवं तदेव धनुः, 1

अपाङ्गतरक्तिानि कटाक्षस्य गतागतानि बाणाः, श्रवणपालिः कर्णलताप्रान्त एव गुणो ।

मौवीं, नीलखिग्धत्वाड्द्रुवः पछवत्वेन निरूपणम् । वक्रत्वाच धनुस्वेन निरूपणम् । अ- 1

पाङ्गस्याल्यन्तभेदकत्वाद्वाणत्वन निरूपणम् । श्रवणपाल्याश्च दीर्घत्वान्मौवींत्वेन निरूप- '

णम् ॥ ‘अपाङ्गोsप्यङ्गहीने स्यात्रेत्रान्ते नीलकेsपि च’ इति विश्ध: । “पालिः कर्णलताग्रे ।



सर्गः३] रसिकप्रिया–रसमञ्जर्यौख्यटीकाद्वयोपेतम् ६ १

भ्रूचापे निहितः कटाक्षविशिखो निर्मातु मर्मव्यथां

श्यामात्मा कुटिल: करोतु कबरीभारोsपि मारोद्यमम् ॥

मोई तावदर्यच तन्वि तनुतां बिम्बाधरो रागवान

सवृत: स्तनमण्डलस्तव कर्थ माणैर्यम क्रीडति॥ १४॥
तानि स्पशेसुखानि ते च तरला: स्लिग्धा दृशोर्विाभ्रमा

स्तदूकाम्बुजसौरभ स च सुधास्यन्दी गिरां वक्रिमा ॥

त्ततया न कियते ॥ तद्रतिस्तु पूर्वपदे दशितप्रायेति ॥ १३ ॥ इदानीं ध्यानमिलितां

राधां संभावयन्नाह–धूचापइति ॥हे तन्वि, भूचापे निहित आरोपितः कटाक्ष

एव विशिखो बाणो मर्मव्यथां निर्मातु । यतश्चापारोपितबाणस्य मर्म वेधो युक्त एव ॥

अपि च ॥ कबरीभारोऽपि मारोद्यमं मारायोद्यमं करोतु नाम ॥ यत: श्यामात्मा

कुटिलश्व ॥ श्यामात्मनामन्तर्मलिनचित्तानां च मारणं खभाव एव ॥ अपि च अयं

रागवान्बिम्बाधरो मोहं तनुताम् ॥ अस्याप्येवंविधस्य मोहविधाने औचिती ॥

परंतुतव सद्रुतः स्तनमण्डलः स मम प्राणैः कर्थ कीडति । इयमस्यानौचिती ।

यत: सदाचारवतां परप्राणविशसनं न कापि दृष्टमिति भाव: ॥ अत्र विरोधालंकार: ॥

शार्दूलविक्रीडितं छन्द:॥ १४ ॥ इदानों वक्रोक्त्या खगतत्वेन विरहवामतां वदति

तानीति ॥हन्त इति खेदे ॥ विषयासड़ेऽपि मानसं चेत्तस्यां लमसमाधि तहिं

स्यात्सक्तावंसप्रभेदयो:’ इति विश्धः ॥ १३ ॥। संप्रति राधाङ्कविलासितान्येव स्मरणरू

पाणि मां पीडयन्तीति तस्या एवोपालम्भनं करोमीत्याशयेन काममुपेक्ष्य तां च स्थिता

मिव शात्वा राधां संबोध्याह–भूचाप इति ॥ भूचापे भूरूपे धनुषि निहितोsर्पितो यः

कटाक्षविशिख: कटाक्षबाणो मर्मव्यथां मर्मपीडां निर्मातु करोतु । धनुष्यारोपितस्य

बाणस्य परमर्मपीडनमेव धर्म इति तदुचितमेव ॥ अथ च तव कुटिलो वक्र: इश्याम

आत्मा स्वरूपे च यस्यैतादृश: कबरीभारोsपि ग्रथितवेणीकेशसंचयोsपि मारोद्यमं

मारणायोद्योग पराक्रमं करोतु ॥ यद्वा मारस्य कामस्योद्यमंे करोतु ॥ योsन्तर्मलिन:कु

टिलच भवति सोsन्यमारणाय यतत इल्यपि नानुचितम् । अथच हे तन्वि, अयं बिम्बा

धरो बिम्बफलतुल्योsधरो मोह मूच्छी तनुतां तनोतु ॥ कीदृशः ॥ रागवान्रक्ततावि

शिष्टः ॥ इदमपि नानुचितम् । यतो यो रागवान्मात्सर्ययुक्तः स परमोहं करोत्येव ॥

अयं तव सुवृत्तो वर्तुल: स्तनमण्डल: कुचविस्तारो मम प्राणै: कथं किमिति क्रीडति

प्राणग्रहणरूपां क्रीडां किमिति करोति । सदृत्तस्य सचरितस्यपरप्राणग्राहित्वमनुचितमि

ति भावः ॥ विरोधनामायमलंकारः॥सद्भुत्तत्वरूपगुणस्य परप्राणग्रहणक्रियया विरोधकथ

नात् ॥ तदुत्कं काव्यप्रकाशे-‘विरोध: सोsविरोधेsपि विरुद्धत्वेन यद्वच:’इति ॥ ‘वि

शिखस्तोमरे शरे’इति विश्वः। ‘श्यामो निन्दितकृष्णयोः’इति धरणिः । ‘आत्मा देहम

नोब्रह्मस्वभावधूतिबुद्धिषु’इति विश्वः ॥ ‘बिम्बं। फले बिम्बिकायाः प्रतिबिम्बेsर्कमण्डले’

इति च॥ ‘रागोsनुरक्तमात्सयें’इतिच ॥ ‘वृत्ते तु वर्तुले वृत्तम्’इति शाश्वत: ॥ ‘कबरी

केशवश’इत्यमरः ॥ ‘मारो मृतौ विषेsनड़े’ इति विश्ध: ॥ १४ ॥ ननु तस्यापि नाप

६ - -
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सा विम्बाधरमाधुरीति विषयासहेsपि चेन्मानसूं

.. तस्यां लग्रसमाधि हन्त विरहव्याधिः कर्थ वर्धते॥१९॥ ।

तिर्यकूष्टविलोलमौलितरलोक्तंसस्यू चूंशोचर
ईोप्सिस्थानकृतावधानललनालक्षेने संलक्षिता: ।

विरहव्याधि: कथं वर्धते ॥ समाधैौो व्याधेरनुद्भवात् । प्रियासड़े विरहानुपपत्तेश्च ॥

इतीति किम् ॥ तानि स्पर्शसुखानि सन्ति ॥ अप्रत्यक्षायामपि तस्यां ध्यानवशादनुभूय

मानानीव ॥ एवं सर्वत्र ॥ अपि च तरलाश्धचला: स्निग्धा: प्रेमाद्री दृशोर्विभ्रमा

विलासास्त एव ॥ वक्राम्बुजसैौरभ तदेव ॥ अपि च सुधास्यन्द्यमृतस्रावी गिरां व

किमा वैदग्ध्यविशेष:स एव ॥ अपि च बिम्बाधरमाधुरी बिम्बाधरसौकुमार्य तदेव ॥

यत्पूर्वानुभूतं तदेवेति विषयलाभेश्ऽपि विरही वर्धत इति तस्य वामता । शार्दूलविक्री

डितं छन्द: । समुच्चयोऽलंकार: । रसादि प्रसिद्धम् ॥ १५ ॥ इदानीं सगीर्थसंवरण

व्याजेनाशिषमाशास्ते–तिर्यकण्ठेति ॥ मधुसूदनस्य कटाक्षोर्मयो वो युष्मभ्यं क्षेमं

ददतु ।ऊर्मयो वेगा लेखा वा ॥ कटाक्षाणामूर्मय: कटाक्षोर्मय: ॥ ‘ऊर्मि: पीडालवो

त्कण्ठाभङ्गिप्राकाश्यवीचिषु ॥ वस्त्रसङ्गोचलेखायाम्’ इति ॥ किंलक्षणा: ॥ राधामुखेन्दौ

प्रेम्णा कन्दलिता उपरागं गमिता: । ‘कन्दले तु नवाडुरे ॥ कलध्वनाबुपरागे च’इति।

किंविशिष्टे मुखेन्दैी। संमुग्धे मधुरे। सम्यक्मुग्ध संमुग्ध संमुग्धच तन्मधुरंच तत्त

स्मिन् । रम्ये नवप्रिये। ‘मुग्ध मूखें तथा रम्ये’ इति। ‘मधुरखु प्रिये खादौ’इति।पुनः

राधी न वा स्मरस्य, किंतु तदङ्गस्पर्शादिविषयालाभाचालं त्वचेतस्त्वां दुःखाकरोतीति

भावनया पुरःस्थितां मत्वाह-तानीति ॥ स्पर्शसुखानि तदङ्गस्पर्शजन्यानि सुखानि

इदानीमनुभूयमानानि तान्येव पूर्वानुभूतान्येव । एतेन त्वगिन्द्रियविषयलाभः क

थित: । दृशोर्नेत्रियोस्तरलाश्धधला: खिग्धा: खेहगभौ विभ्रमा विलासास्त एव ॥

अनेन चक्षुर्विषयलाभ उत्क्त: ॥ तस्या वक्त्राम्बुजसौरभं। मुखपद्मसौरभ तदेव ॥ अनेन

धाणस्य विषयप्राप्ति'रुक्ता ॥ गिरां तद्वचसां सुधास्यन्दी सुधाममृतं स्यन्दत स्रवतीले

वंशीली वक्रिमा वक्रत्वमिदानीं श्रोत्रेण आह्ममाण:स एव पूर्वानुभूत एव । अनेन

श्रोत्रेन्द्रियविषयसान्निध्यमुक्तम् ॥ बिम्बाधरमाधुरी तस्या बिम्बफलप्राययोरधरवोरोष्ठयोर्मा

धुरी मधुरताधुना मयास्वाद्यमानैव पूर्वानुभूतैव । अनेन रसनेन्द्रियस्य विषयलाभ

उत्क्त: ॥ इलेयेवेप्रकारेण विषयासड़ेSपि स्वस्वविषयसंबन्धेsपि मानसं यत्तस्यां राधायां

लझसमाधि तदेकाग्रं यदि । हन्तेति खेदे ॥ तदा विरहव्याधि: कर्थ वर्धते ॥ अपिशब्दो

विरोधाभासालंकारसूचनार्थ: ॥ बाहेन्द्रियविषयासड़े समाधेरसंभवात् ॥ बाहोन्द्रियवृत्ति

निरोधे सति मनस एकाग्रताया एवसमाधिशब्दार्थत्वात्।तथाच तत्तदिन्द्रियाणां स्वस्वा

भिमतविषयालाभे एव विरह: संभवति । मम च तत्तदिन्द्रियाणां विषयविच्छेदस्याभावा

न्मनसस्तचिन्तनैकपरत्वात्तया सह विक्षेष एव नास्तीति कथ विरहजन्यव्याधिसंभव

इति भाव: ॥ ‘गन्धरूपरसस्पर्शशब्दाश्ध विषया अमी’ इत्यमर: ॥ १५ ।

१ अस्य श्ठोकस्य व्याख्यानं रसमजयौख्यटीकादर्शपुस्तके नोपलभ्यते । २ ५द्री

तस्थान’ इति पाठ: ॥
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:

rत

संमुग्धे मधुसूदनस्य मधुरे राधामुखेन्दौ सुंधा

सारे कन्दलिताश्चिर्र दधतु व: क्षेर्म कटाक्षोर्मय:॥१६॥

इति श्रीगीतगोविन्दे मुग्धमधुसूदनो नाम तृतीयः सगैः॥ ३ ॥

किंभूते ॥ सुधासारे सुधादीनां सारे । वा सुधाया: सारे।पुन: किंभूता: । वंशोचर

द्दीप्तिस्थानकृतावधानललनालक्षैर्न संलक्षिता: । वंशे उच्चरद्यद्दीप्तिस्थानं तारखरस्थानं

तत्र कृतमवधानं याभिस्तास्तथा ताश्व ता ललनाश्च तासां लक्षाणि तै:। चतुष्र्वपि ख

स्थानेषु रागालप्सौ क्रियमाणायां कमेण दीप्तस्थानारोहेकोऽप्यतिशयोजायतएव॥तत्र

दत्तावधानत्वात् वल्गुखने प्रियकटाक्षादपि प्रियत्वादित्यर्थ: । किंभूतस्य मधुसूदनस्य।

तिर्यकण्ठविलोलमैौलितरलोत्तंसस्य। तिर्यकण्ठो यस्यासौ तिर्यकण्ठ: । विलोलश्चासौ मौ

लिश्च । विलोलमौलिना तरलावुत्तंसौ कर्णभूषणे यस्य स तथा । तिर्यक्रूण्ठश्चासौ विलो

लमौलितरलोत्र्तसश्चस तस्य । अत्र मौलिशब्दस्य शिर:किरीटयो: समानवाचकत्वेSपि

वेणुवादकस्य शिर:कम्पितादिदोषपरेिजिहीर्षया किरीटे पर्यवसानम् । शीर्षण अकम्पिते

किरीटकम्पनं वैचित्रयायेति। शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् ।रूपकमलंकार:॥ १६ ॥

रागो गौडाकृतियैत्र प्रतिमण्ठपुरस्कृत: ।

आभोगान्ते तथा पाटखरै: पद्यगणाचित:॥

श्रृंटङ्गाररससंपूर्णकृष्णकेलिविराजित: ।

मुग्धमधुसूदनाख्यो हंसक्रीडननामत: ॥

श्रीगोविन्दपदारविन्दमकरन्दाखादचश्वद्विरे

फेण श्रीनृपसिंहमोकलकुलाम्भोजप्रकाशेन्दुना ।

श्रीमत्कुम्भनृपेण कुप्तविवृतैो श्रीगीतगोविन्दके

सङ्गीतक्रमदीपिकाखसुरयं सर्गस्तृतीयो गत: ॥

इति मुग्धमधुसूदनहंसक्रीडननामा सप्तम:प्रबन्ध: ॥ ७॥

इति श्रीगुर्जरधरित्रीपरिवृढपराजयप्रसरत्प्रतापशोषिताशेषयवनपल्वलेन

राजाधिराजश्रीकुम्भकणेंन विरचिते गीतगोविन्दविवरणे

मुग्धमधुसूदनो नाम तृतीय: सर्ग: ॥ ३ ॥
-->--->------------>---->•---->.---५---->-----------".----------------->&--->---------

अप्युद्विअमपारकर्मणि लसतृष्णाभुजझीविष

ज्वालालीढमपि व्यसन्यपि सदा संशुष्कतकोंक्षुि।

मचेतो मुरवैरिसद्रुणसुधासिन्धाविहानुक्षर्ण

सम्यक्रूनापयता न मय्युपकृतं किं शालिनाथ त्वया ॥

इति श्रीमहामहोपाध्यायश्रीशंकरमिश्रविरचितायां श्रीशालिनाथकारितायां

गीतगोविन्दटीकायां रसमजर्याख्यायां तृतीय: सर्ग: ।॥ ३ ।॥

...’

१..‘मृदुस्यन्दं’इति पाठ: ॥
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चतुर्थः सर्गः ४

खिनग्धमधुसूदन: ।

यमुनातीरवानीरनिकुखे मन्दमास्थितम् ।

प्राह प्रेमभरोघृद्रान्तं माधवं राधिकासखी । १ ।

कणोटरागैकतालीतालाभ्यां गोयते ॥ प्र०॥८ ॥

निन्दति चन्दनमिन्दुकिरणमनु विन्दति खेदमधीरम्।

व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव कलयति मलयसमीरम्॥

माधव मनसिजविशिरक्भयादिव भावनया त्वयि लांना ॥

सा विरहे तव दीना ॥धुवम् ॥ २ ॥

मधुमथनं हृदि कृखा परं जयदेवीये मातौो वरं तनुते ।

धातुं श्रुतिसुखकरं। कुम्भो नृपशतवन्द्यश्चिरम् ॥

इदानीं तयो:पृथकामावस्थां निरूप्य संयोजयितुमिच्छुईतीयोग निरूपयति–

यमुनातीरवानीरेति ॥ राधिकासखी माधवंप्रह। किंविशिष्टं माधवम् । प्रेम

भरेण खेहोद्रेकेणोद्धान्तमुद्विमचित्तम्। पुन: किंभूतम्। यमुनातीरस्थे वानीरनिकुले

वेतसनिकुले मन्दं निरुत्साहं यथा स्यात्तथा आस्थितमासीनम् ॥ अथवा अमन्दमिति

वचनविशेषणम् ॥ अतिशयव्याकुलां राधां दृष्ट्रा अमन्दं सवेगमाह ॥ पथ्यावक्रे

छन्द: ॥ ‘युजोर्जेन स’इति ।। पूर्वोक्त मेव स्पष्टयति । अत्र गीते विरहोत्कण्ठिता

नायिका वर्णनीया ‘नायिका लक्षणैर्युक्ता गीतकाव्येषु दशिता ॥ एकैव नायिका

वापि हरमूर्तिरिवाष्टधा ॥ वाससजा समुत्कण्ठा खाधीनभर्तृका तथा ॥ कलहा

न्तरिता वापि विप्रलब्धाभिसारिका । खण्डिता प्रोषिता चैव नायिकाश्चाष्ट संमता:’ ॥

तत्र समुत्कण्ठालक्षर्ण भरते–“यस्या: समुचितेSप्याहे प्रवासी नैति वछभ: ॥

सा स्मरानलसंतप्ता विरहोत्कण्ठिता मता’॥ १॥ निन्दतीति ॥ पूर्व धुवपद व्या

क्रियते–सा विरहे इति ॥ हे माधव,सा राधा भावनया लवयि लीना त्वद्धया

नेन त्वन्मयत्वं प्राप्ता इति बुद्धद्या खयि लीनेति ॥ लवामन्तरा स्थिता ॥ उत्प्रेक्षते ॥

पूर्वसगें कृष्णस्य विरहावस्था वणिता । अत्र तु राधायास्तापमाह-यमुनेति ॥ रा

धिकाया: सखी माधवं कृष्णं वक्ष्यमाणमुवाच । राधिकेल्यत्रानुकम्पायां क: । कीदृशं। कृ

ष्णम् ॥ यमुनातीरवानीरनिकुले वेत्रलताच्छन्नप्रदेशे मन्दं स्वैरमास्थितमासीनम् । तत्र

हेतुगर्भविशेषणमाह-प्रेमेति । प्रेमभरोण राधिकाविषयखेहाधिक्येनोद्धान्तमुद्विझम् ।

तथा च प्रेमभरेण ध्यानपरम्परया तां साक्षात्कृत्य तदन्वेषर्ण विहाय लतागृहस्थितमिति

भावः॥ ‘अथ वेतसे । रथाभ्रपुष्पविदुलवेत्रवानीरवशुलाः’ इल्यमर: । ‘मन्दः खले

मन्दगते मूखें खैरिणि रोगिणि’इति विश्वः ॥। १ ॥ निन्दतीति ॥ गीतस्यास्य कानड

रागः एकतालीतालश्ध ॥ गीतार्थस्तु-हे माधव, सा राधा तव विरहे त्वद्विक्षेषे चन्दने
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अविरलनिपतितमदनशरादिव भवदवनाय विशालम्।

खहृदयमर्मणि वर्म करोतिसजलनलिनीदलजालम्॥सा वि० ३

कुसुमविशिखशरतल्पमनल्पविलासकलाकमनीयम्॥

ब्रतमिव तव परिरम्भसुखाय करोति कुसुमशयनीयम्॥सा वि०४

कामशरभीत्येव ॥ यथा लवामन्तरा स्थितायां ते कामशरास्त्वय्येव पतन्ति न तस्या

मिति बुद्धयेति भाव: ॥ किंविशिष्टा सा।तव विरहे सति दीना दैन्यमाप्ता ॥ इति धुवः॥

अत्रोत्प्रेक्षालंकार: ॥ किं किं करोति तत्कर्माह ॥ चन्दनं निन्दति चन्दनस्य निन्दां

करोति ॥ स्मराह्लादकत्वाद्विपक्षपक्षमाश्रितमिवाभातीति ॥ तत एव इन्दुकिरणमनु

खेदं विन्दतिलभते।कथम्।अधीरं यथा भवति तथा।अधीरमितिचन्दनविशेषर्ण वा ॥

अधिकईरयति प्रेरयति कामशरानिति निन्दार्थ:॥अपि च ॥ मलयानां व्यालनिवासानां

समीरं गरलमिव कलयति ॥ केन हेतुना ॥ व्यालनिलयमिलनेन व्यालनिलयानां

व्यालनिवासानां चन्दनानां मिलनेन सङ्कात् ॥ अत्र रूपकोत्प्रेक्षाविरोधालंकारा:

॥२॥ ध्यानादेकतामापन्नत्वं प्रकटयति-अविरलेति ॥ सा सजलनलिनीदलजालं

खहृदयमर्मणि वर्म करोति ॥ किंभूतं तत् । विशालम् । उत्प्रेक्षते ॥ अविरलनिप

तितमदनशराद्भवद्वनायेव ॥ अविरलं निपतितं निपातो येषां ते च ते मदनशराश्ध ॥

जातावेकवद्भावदेकवचनम्॥ लवय्यासत्कतया लवयि मृतेऽहमेव मृतेति हृदयमर्मखं ख

य्येवं विधाय भवदवनायेति युक्तम्। खहृदयमर्मणि भवदवनाय भवद्रक्षणायसजलनलि

नीदलजालंपिधानमिव करोति हृदयान्मा निरगादिति बुद्धयेति युक्तिलेशः ॥ उत्प्रेक्षालं

कार: ॥३॥कुसुमेति ॥ सा कुसुमशयनीयं कुसुमशय्यां करोति ॥ किंभूतं कुसुमशय

निन्दति ॥ अथच इन्दुकिरणमनुलक्षीकृत्याधीरमल्पं खेदं दुःख विन्दति प्राशोति ॥ मल

यसमीरजं। मलयपर्वतसंबन्धिने वातं व्यालनिलयमिलनेन व्यालानां सपौणां निलयो

निवासश्चन्दनवृक्षस्तस्य मिलनेन संसगेंण गरलमिव विषमिव कलयति मन्यते । चन्दनवृक्ष

स्थितै: सर्प: पीतोद्वीणी: । एतेन मलयजवायवोSत एव विषमया: कथमन्यथा शरीरसं

पकादेव मूच्छी मे जनयन्तीति मन्यत इति भावः । कुतस्तथा मन्यत इत्यतो हेतुगर्भ

विशेषणमाह-दीनेति ॥ दीना दुःखिता ॥ तथा च दुःखितस्य सुखहेतुरपि दुःखायिव

भवतीति भाव: ॥ पुन: कीदृशी ॥ भावनया ध्यानेन त्वयि लीना मझा ॥ कस्मादिव ॥

मनसिजस्य कामस्या ये विशिखा बाणास्तद्धयादिव ॥ ‘व्यालो भुजङ्ग मे प्रोक्त: श्धापदेदुष्टद

न्तिनि’ इति विश्धः। ‘गरलं तु विषे मानेगरले तृणपूरके’ इतिच॥२॥अविरलेति।

सा स्वहृदयरूपमर्मस्थाने विशालं सजलनलिनीदलजालं जलसहितं कमलिनीपत्रसमूह

वर्म कवचं करोति ॥ किमर्थमिव ॥ अविरलं. यथा स्यादेवं निपतितो यो मदनशर:

कामबाणस्तस्माद्भवदवनाय भवतो रक्षणायैव ॥ तस्या त्टदये त्वं सर्वदा तिष्ठसि अतोsवि

रतनिपतद्धिर्मदनशरैस्ते पीडा मा भूदत पद्मिनीपत्रैस्ते सन्नाहमिव सा करोतीति भावः॥

केचिचु-कीदृशं। वर्म। अविरलनिषतितमदनशरादवनाय स्वरक्षणाय भवदिव संपद्यमान

मिबेति व्याकुर्वन्ति ॥ ‘अवनं रक्षणे प्रीतौ’ इति विश्धः॥ ३ ॥ कुसुमेति ॥ सा कुछ
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वहति च चलितविलोचनजलभरमाननकमलमुदारम् 1

विधुमिव विकटविधुन्तुददन्तदलनगलितामृतधारम्॥सा वि०

विलिखति रहसि कुरङ्गमदेन भवन्तमसमशरभूतम् ।

प्रणमति मकरमधो विनिधाय करेचशरंनवचूतम्॥ सा वि० १

नीयम्। अनल्पविलासकलाकमनीयं बहुतरविलासरमणीयम् । किमिव । हवीं
शिखशरतल्पं व्रतमिव। किमर्थम्।तवपरिरम्भसुखाय। अन्योऽपि सुखैषी व्रतमाचरतिH

दुर्लभभवदाश्लेषावाप्यै स्मरेण दूयमाना सा दुष्करंतस्यैव शरशय्यात्रतमाचरतील्यर्थ: 1

अत्रोत्प्रेक्षालंकार: ॥४ ॥ वहतीति ॥ सा आननकमलं वहति ॥ किंभूतम् ॥ चलित

विलोचनजलभरम्।चलित:संभक्त: विलोचनेनजलभरो यत्र। वा चलिते संभत्के विलो:

चने जलभरेण यत्र। अथवाचलितविलोचनएवजलभरो मेघोयत्रति पाठ: ॥ किंविशिष्ई

आननकमलम्। उदरंमनोहरम्। कमिव। विधुमव। किंभूतं विधुम् । विकटा -रा
विधुंतुददन्तारौर्दलनेन पीडनेन गलितामृतधारा यस्मिन्॥अनेन भवद्विरहेणानवरत

रुदल्या मुखमिन्दुकानिंत बिभतॉल्याशय: । असितवर्णमभूदत्यर्थ: ॥ अत्रोपमालंकार

॥५ ॥ अपि च ॥ विलिखतीति ॥ हे कृष्ण, सामत्सखी रहसि एकान्ते कुरङ्गमदेन:

भवन्तं विलिखति ॥ किंभूतं भवन्तम् । असमशरभूतं कुसुमशरतामापन्नम् }

खामेव दुर्लभल्वात् दहकत्वेन कुसुमशरोऽयमिति बुद्धया । किं कृखा विलिखति H

मशयनीयं पुष्पशय्यां करोति रचयति । कीदृशम् । अनल्पविलासकलायां बहुतरक्री

डाकलायां कमनीयं काङ्कणीयम्। दैवस्य गति शातुं शक्यते। को वेदाकस्मादेव भगवा,

नागच्छतील्याशयेन कुसुमशय्याख्यत्वन्मार्ग एकनिधेव तिष्ठतीति भाव: । किमि

करोति ॥ कुसुमविशिखः कामस्तस्य ये शराः कुसुमस्वरूपास्तेषां तल्पं शय्या त

तत्स्वरूपं त्रतमिव ॥ तव परिरम्भसुखाय तवालिङ्गनजन्यसुखप्राप्तय करोति ॥ ‘तल्पं।

शयनीये स्यातुल्यवृन्दकलत्रयोः’इति विश्व: । एतैखिभिः पदैरुद्वेगाख्या प्रपधावस्था क

थिता ॥ तछक्षणं प्रागेवोत्तम् ।॥४॥। वहतीति ॥ सा उदारमाननकमलं श्रेष्ठ मुखपश्यंव

थारयति।कीदृशम्।वलिते त्वन्मार्गविलोकनाय तिर्यकप्रसारिते विलोचने नेत्रे एव जलधरौं

मेघौ यत्र तादृशम् । अत्र निरन्तराश्रुवर्षित्वेन नेत्रयोजैलधरत्वेन निरूपणम्। कमिव l

विधुमिव ॥ कीदृशं। विधुम्। विकटाः कराला विशाला वा ये विधुन्तुदस्य राहोर्दन्तास्तैर्दलनंiी

खण्डनं तस्माद्भलिता प्रच्युतामृतस्य धारा यत्र तादृशम् । अत्र मुखस्य विधुनाiे

नेत्रजलस्य वामृतधारारूपसादृश्याद्वाक्याथोंपमा बोध्या । ‘विकटः सुन्दरे प्रोक्तो विशाल-4

विकरालयो:’ इति विश्ध: । ‘तमस्तु राहुः स्वर्भानु: सैंहिकयो विधुंतुदः’ इत्यमरः॥k

इयं चोन्मादाख्या ससमावस्था । तदुक्तं शूझारतिलके-‘श्धासः प्रणोदनोत्कम्पवसुधा

ठेठपगैरपि ॥ व्यापारो जायते यत्र स उन्मादः स्मृतिो यथा ॥’ इति ॥। ५ ॥। किं च :

विलिखतीति ॥ रहस्येकान्ते कुरङ्गमदेन कस्तूर्या भवन्त विलिखति। कीदृशम् । असम-:

शरभूत कामस्वरूपिणं तव करे नवच्चूतं शरं निधाय तवाध: आसनस्थाने मकरं निधाय :

 

 

 

 

 

 

-- १ ‘चलितविलोचनजलधरम्’इति पाठ: ।
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|

ानलयेन पुरः परिकल्ष्य भवन्तमतीव दुरापम् ।

तिलपतिहसति विषीदतिरोदितिचश्चतिमुश्चतितापम्।सावि०७

तिपदमिदमपि निगदति माधव तव चरणे पतिताहम्।

ःिlायि विमुखे मयिसपदिसुधानिधिरपतनुतेतनुदाहम् सावि०८

लारे नवच्चूतशरं विधाय । अत्र चूतपुष्पधारणेन पूजोपयुक्ता ॥ अनन्तरं प्रणाम

वत एव । पीडाकरे कामे खरक्षार्थमर्चनप्रणामयोरपि युक्ताल्वमेव । अयं च

लिरहिणीव्यापार उक्त: । तदुक्कं भरते–“देवतापूजनं कुयौद्दद्यद्वलिभुजे बलिम् ।

लंखेत्कान्तप्रतिकृर्ति पाठयेच्छुकसारिका: ।गणयेचावधिदिनं गीत गायेत्तदङ्कतम् ॥

तक्iिविधविनोदेन नयेत्कालं वियोगिनी’॥चपुन:अध:वाहनदेशे मकरं विनिधाय ॥

कैंवितिीं साङ्गोपाङ्गकामरूपं भवन्तं विधाय मा दहेति प्रणमति । अत्र लिखित्वा प्रणमतीति

विकरातव्ये विरहिणो हि कृल्याकृल्यज्ञा न भवन्तीति पौनःपुन्येन यत्र यत्र गच्छन्तीति

तनार्थम् । अत्रोपमालंकार: ॥ ६ ॥ अपि च ॥ ध्यानलयेनेति ॥ हे कृष्ण,

किर्ग मत्सखी भवन्तं विलिखति । किंविशिष्टं भवन्तम् । अतीव दुरापं दूतीप्रेष

रहमदिना दुरापं दुर्लभम् । किं कृत्वा विलिखति । ध्यानलयेन ध्यानैकाग्रतया

त्रिम् ोिऽग्रे परिकल्प्य । . लिखिलवा च दृष्टो मयेति हसति । आक्षेषादिक न करोतीति

खति । तन्न कुरुतांनाम । प्रेम्णा दृष्टिमपि न प्रयच्छतीति रोदिति । दृष्टयामपि

सन्तोष इति चश्वति स्थानात्स्थानान्तरं गच्छति ॥ पुनरागल्य दृष्टधेत्सर्वमेव

ीिल्याशयेन तापं मुवति इति । अत्र दीपकमलंकार: ॥ ७॥ प्रतिपद

"rति ।। हे माधव,सा मत्सखी प्रतिपदं प्रतिचरणन्यासं प्रतिस्थानं वा इदमेव

-->&.

ा प्रणमति ।कुसुमशरो मकरवाहनस्त्वमेवासील्यनेन चूतरूपपुष्पशरेण किमिति मां

ल्पिं १ापयसीति प्रणम्य त्वां याचत इति भाव: ॥ ‘मृगनाभिमूँगमद: कस्तूरीगन्धकेशरे’

शाकी हारावलि: ॥ ६ ॥। ध्यानेति ॥ ध्यानं चिन्तनं तत्र यो लयस्तत्परत्वं तेनातीवाति

दुरापं दुःखेन प्राप्यं भवन्तं पुरोSये परिकल्प्य सा राधा विलपति । शठ,

ब्रहवाँत्कालं याभिःसह क्रीडां कृतवानसि तवैव गच्छेल्याघुक्त्वा रोदिति । भाववशादा

विोsप्यतिनिर्भत्र्सनात्को वेद पुनयतिीत्यनुरागप्रकटनाय हसति । पश्चात्पुरःस्थितोsप्ययं

हैर्दलमालिङ्गनादिना न संभाषयतीति विषीदति विषादं : प्राशोति । पुन: कथमयं वश्य:

विधुवादित विचार्य रोदिति । यतो नायिकानां नायकस्य पुरतो रोदनं परमवशीकरणे

शिलयत इति । तदुक्तम्–“रुदितमुदितमात्र योषितां विग्रहेषु' इति । पश्चाद्रोदने तदौ

मर: क्ष्य गच्छन्ती मामयमनुनेष्यतीत्यभिप्रायेण चञ्चति. स्थानान्तरं गच्छति ॥

द्वाधाद्यानेनैव तत्सङ्कपरिकल्पनया तापं मुधति । किलकिधिताख्यो वायं हावः। तदुक्त

कि बीरूपके–“क्रोधाश्रुहर्षभील्यादेः संकरः किलकिश्चितम्’इति । इयमप्युन्मादाख्यावस्था

असनालंकारश्रेह दीपकमिति ॥ तदुक्तम्-‘सैव क्रियासु बह्नीषु कारकधेति दीपकम्’ इति ॥

er्न : क्रियासु कारकस्य सद्रुत्तिरेव दीपकमिति ॥७॥। प्रतिपदमिति t

दमितस्ततश्चलन्ती पदं पदंप्रतिपदं निगदति ।। हे माधव, तव चरणेsहं पतिता
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श्रीजयदेवभणितमिदमधिकं यदि मनसा नटनीयम् । I

हरिविरहाकुलबड्छवयुवतिसखीवचनं पठनीयम्॥ सा वि० ॥९॥

आवासो विपिनायते मियसस्वीमालापि जालायते -

तैापोsपि *श्वसितेन दावदहनज्वालाकलापायते ॥ ।

निगदति ॥ अत्रापिरेवार्थ ॥ इदमिति किम् । अहं तव चरणे निपतिता ।

सपदि मयि विषये लवयि विमुखे सति सुधानिधिरपि सुधानिधानमपि तनुदाहं शरी- ।
रदाहं तनुते ॥ वा सुधानिधिश्चन्द्रोऽप्यतनुदाहं स्मरतापं तनोति ॥ अतनु

यथा स्यादिति च । अत्रातिशयोक्तिरलंकारः ॥ ८॥ श्रीजयदेवेति ॥ हे। '

वैष्णवा, इर्द श्रीजयदेवभणित यदि मनसाधिक नटनीयमभिनेतव्यम् । ।
नटशब्देनात्र नाटयस्याभिनयप्राधान्यादभिनयो विवक्षित: ॥ अथवा नटनीयमिल्या- 1

खादनीयम्। रसनीयमिति यावत् । ‘नाटयशब्दो रसे मुख्य:’ इति भारतीये । किं- ,

भूतमिदम्॥ सखीमधिकृल्य वर्तमानम्। तहिं हरिविरहाकुलबछवयुवल्या राधाया:सख्या ।

वचनं पठनीयम्। जयदेवभणितिष्विदमेव सारमल्यर्थः॥ ९॥'प्रतिमण्ठनतालेन रागे !

देशाङ्कसंज्ञते । पदातुर्याक्षरैर्युक्तो पदात्संगमतस्तथा ॥ आकारोपचितालाप- ।

गमकाकुलविग्रह: । आभोगान्तेनकै: पटै: प्रचुरैरतिपेशल: ॥ हरिवछभपूर्वोऽय- !

मशोकपछव: स्मृत:’ ॥ इति हरेिवछभअशोकपछवनामाष्टम: प्रबन्ध: ॥ ८ ॥ *

इदानीं किं बहुना । मत्सख्यास्खटते लवयि विपरीते सर्वमेव विपरीतमिल्याह- f

आवास इति ॥हे माधव,हन्त इति खेदे। सा मत्सखी त्वद्विरहेण हरेिणीरूपायते

मृगीरूपमिवाचरति । स्खभावतो विरहेण पाण्डुवर्ण भवत्येव ॥ तत्तथाविध रूपमधि

कृल्य हरिणीरूपेणोपमीयत इत्युत्ते कथमिति प्रश्रे हरिणीविशेषणेनाह ॥ आवासो ।

विपिनायते । हरिण्यः किल वने वसन्त । तस्या मे सख्या आवासो विपिनायते। "

त्वयि विमुखे पराङ्छुखे सति सुधानिधिर मृतनिधिश्चन्द्रोsपि तनुदाह मच्छरीरसंतापं तनुते "

विस्तारयति ॥ त्वं माया लक्ष्म्या धव: स्वामी ॥ चन्द्रस्य समुद्रोत्पत्तित्वाछक्ष्म्या: :

सहोदर इति ॥ त्वयि निकटस्थिते सति सपत्न्या अपि मे किमपि न कर्तु शाकोति । :

त्वयि प्रतिकूले च सति स्वभगिनीसपत्न्यं मयि स्मरन्सुधानिधिरपि मे तनुदाहं तनुते े

इति माधवपदन ध्वनितम् ॥ सुधानिधेस्तापकारित्वं विरुद्धमिति विरुद्धनामायमलंकार:

॥ ८ ॥ श्रीजयदेवेति ॥ जयदेवभणितं जयदेवकवित्वमतिशयितं यदि मनसा नटनीयं 1.

नर्तितव्यं तदा इदं हरिविरहेणाकुला व्याकुला या बछवयुवतिस्तया सखी दूतीत्वेन 1

प्रेषिता तस्या वचनं पठनीयम् । इयं विरहोत्कण्ठिता नायिका। तछक्षणं तु प्रागेवोक्न् ।

॥ ९ ॥ सा त्वां विना कुत्रापि न निर्वर्ति लभत इल्यत आह-आवास इति ॥ तस्या- 1

स्त्वद्विरहेणावासी मन्दिरं विपिनायतेsरण्यमिवाचरति ॥ यदा त्वद्विक्षेषदुःखासहिष्णुतया :

जीवितमपि ल्यतुं प्रवृत्ता भवति तदा सखीभिनिवार्यत इति । स्वच्छन्दव्यवहारप्रतिबन्ध- 1

कतया जालवदाचरतीति भावः। अथ तापो विरहजनितस्तापो निःधसितेन निधासेन |

दावदहनज्वालाया दावाशिीशिखाया यः कलापः समूहः सइवाचरति ॥ अपरोsपि दावा- :

१ ‘तापी निःधसितेन’इति पाठ: ॥
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सापि त्वद्विरहेण हन्त हरिणीरूपायते हा कर्थ -

कन्दपोंsपि यमायते विरचयञ्शार्दूलविक्रीडितम्॥१०॥

देशारख्यरागैकितालीतालाभ्यां गोयते॥प्र०॥९॥

स्तनविनिहितमपि हारमुदारम् ।

सा मनुते कृशतनुरिव भारम् ।

राधिका तव विरहेकेशव॥ धुवम् ॥ १॥

अत्रावासशब्देन निलयउच्यते। प्रियसखीनां मालाश्रेणि: जालायते।इतस्ततो गमनाया

तद्रोधकल्वात् । वा प्रियसखीदत्ता मालापि जालायते । हरिणीबन्धनार्थ जालं

क्षिप्यते तद्वदाचरति । अपि च ॥ तापोऽपि देहतापोऽपि श्वासितेन नि:श्व

सितेन दावाग्निज्वालावलीवाचरति ॥ एवं तस्या हरेिणीलंवे निरूप्य खेदमभिनय

न्ल्याह ॥ हा इति कटे ॥ सा मत्सखी कथं वर्तते । यत: कामोऽपि शार्दूल

विकीडितं विरचयन् यमायते यमइवचरति । शार्दूल: किलहरिणीं हन्तीयुक्तिः

अत्र च हरिणीवन्मत्सख्यास्त्वयि दृढानुरागोऽस्ति ॥ नि:स्नेहे स्नेहवत्तया पशुरूप

त्वेन हरिणीरूपमौचितीमावहति ॥ नि:स्नेहेSस्नेहवति सैवेल्यप्यवधारणार्थ: ॥ वृत्तमपि

... शार्दूलविकीडितम् ॥ अत्र लुप्तोपमा ॥ विरोधाभासश्चालंकार: ॥ १० ॥ इदानीं

. राधासखी खसखीविरहचेष्टितं देवे विनिवेदयति । पूर्व धुवपदं व्याक्रियते ।

. राधिका इति ॥हे केशव, राधिका तव विरहे वर्तते ॥ अनुकम्प्या राधा राधिका ॥

तस्या अनुकम्पां विधेहील्यनुकम्पार्थन दयोल्यते ॥ इति धुव: ॥ विरहे वर्तमाना

. राधा किं(किं) करोतील्यपेक्षायां पदानामारम्भ:। स्तनविनिहितमिति ॥हे केशव,

सा कृशतनु: स्तनविनिहितमप्युदरं मनोहरं हारं भारमिव मनुते ॥ विरहाधिक्या

शिर्वायुना प्रचण्डो भवतीति ध्वनिः। सापि हरिणीरूपायते हरिणीवदाचरति । हा

कष्टम्। कथम्। कन्दपेंोंsपि कामोऽपि परानन्दजनकोsपि त्वद्विरहेयमायते कृतान्तइवाच

रति । किं कुर्वन् । शार्दूलस्य व्याघ्रस्य विक्रीडितं क्रीडां कुर्वन् । यथा हरिणी समन्ततः

प्रदीप्तदावाशिज्वालयोद्विझा व्याघेण त्रसिता अग्रे व्याधजालं विततं पशन्ती दशदिशं।

चकितं विलोकमाना कापि न निर्वर्ति लभते तथेयमपि व्याघ्ररूपेण कामेन त्रासिता

सखीष्वावासेषु कापि निर्वर्ति न लभत इति भावः ॥ शार्दूलविक्रीडितं छन्द इत्यपि

ध्वनितम् । अत्र प्रथमपादे उद्वेगाख्यावस्था कथिता ॥ तछक्षणं प्राक् ॥ रोषे चाष्टमी

व्याध्यवस्था कथिता ॥ तदुक्तम्-‘अभीष्टसंगमाभावाब्चाधि: संतापलक्षण: । अत्र सं

तापनिःश्धासौ शीतवस्तुनिषेवणम् ॥ नोत्तरं भाषते प्रक्षे नेक्षते न शूणोतिच॥’इति।

‘शार्दूलो राक्षसान्तरे ॥ व्याघे च पशुभेदे च’इति विश्धः ॥ १० ॥।पुनरपि व्याधि

रूपामष्टमीमवस्थां संप्राप्य तांच गीतेन कथयति-स्तनेति । गीतस्यास्य देशाखयराग:॥

रूपकताल: ॥ गीतार्थस्तु-हे केशव, तव विरहे सा राधिका अनुकम्प्या राधा

स्तनविनिहितमपि स्तनयोरुपरि हठात्सखीजनैर्धतमप्युदारमुत्कृष्टं हारमतिभारं मनुते ॥
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सरसमसृणमपि मलयजपङ्कम्। --

पश्यति विषमिव वपुषि सशङ्कम्। राधिका० ॥ २ ॥

श्वसितपवनमनुपमपरिणाहम् ॥

मदनदहनमिव वहति सदाहम् ॥ राधिका० ॥ ३॥

दिशि दिशि किरति सजलकणजालम्।

नयननलिनमिव विगलितनालम् ॥ राधिका०॥४॥

ल्यजाति न पाणितलेन कपोलम्। --

बालशशिनमिव सायमलोलम् ॥ राधिका० ॥५॥ ।
त्कृशतनोहारोऽपि भारोपमो भवति ॥ १॥ अपिच॥ सरसेति ॥ सा मत्सखी वपुषि

वर्तमानंमलयजपडूसशड्डूं यथा स्यात्तथा विषामिव पश्यति । किंविधम्। सरसमस्णमपि ि

सरसं च तन्मस्ण च सरसमस्णं द्रवरूपात्स्रिगधकोमलमपि॥ २॥ अपिच ॥ 9ध्वसि- ।

तेति।सा मत्सखी श्वसतपवनं मदनदहनमिवकामामिमिव वहति। किंभूतम् सदाहं !

दाहसहितम् । विरहेणान्तस्तापो विद्यते तेन सहितम् । किंभूतम्। अनुपमपरेि- 1

णहम्। निःश्वासानामतिदीर्घखात्॥। ३॥ अपिच । दिशि दिशीति ॥ सा राधा ।

नयननलिनं दिशि दिशि किरति विक्षिपति । त्वद्दर्शनाकाङ्कयेति शेष: । सजलकण- ि

जालं जलकणसमूहेन सह वर्तमानम् । उत्प्रेक्षते । विगलितनालमिव * विक्षिप्तं !

नयनं विनालेन नलिनेनोपमीयते । अथवात्र उच्छूनत्वात्कजलरहितत्वाद्दीनत्वच 1

विनालेन कमलेनोपमीयते॥४॥ त्यजतीति ॥ सा राधा पाणितलेन कपोले न 1

ल्यजाति ॥ चिन्तावशात्। किंभूर्त कपोलम् ॥ अलोलम् । क़ सायम् ॥ सायं हि विशेष- i

तत्र हेतुगमैं विशेषणमाह—कृशतनुरिति। कृशा तनुरके यस्याः सा ॥ १॥ किचे।

सरसेति । मलयजपडू चन्दनपङ्के वपुषि देहे सशडू शङ्कासहितं यथा स्यादेवं विषमिव

पश्यति । कीदृशम्। सरसमसृणमपि । आर्द्रचिक्रणमपील्यर्थ: । ‘पडूः कर्दमपापयो:’ '

इति विश्व: । ‘मसृण: कर्कशे खिनग्धे’इति मेदिनी ॥ २ । श्वासितेति ॥ सा -श्धसि- f

तपवनं श्धासवायुं वहति धारयति । कीदृशम् । अनुपमपरिणाहं परिणाहो दैध्र्य यस्य

तादृशम्। कमिव । मदनदहनमिव कामाझिमिव ॥ कीदृशम् । सदाह दाहसहितम्।

‘परिणाहो विशालता’इत्यमरः । एषा चला व्याध्यवस्था कथिता । तछक्षर्ण तु

प्रागेवोत्तम् ॥। ३ ॥। दिशि दिशीति ॥ सा दिशि दिशि नयननलिनं नेत्रपद्दर्य किरति

।

क्षिपति । कीदृशम् । विगलितनालं विगलितलुटितो नालो दण्डो यस्य ।पुन: की- ।
दृशम् । सजलकणजालं जलकणजालैरश्रुजलकणिकासमूहैः सहितम्। अत्रेवशब्दो ।

:

वाक्यालंकारे । अत्र नेत्रस्य नलिनत्वेन निरूपणात्स्तिमितत्वं बोध्यम् । तेन जडता

नवम्यवस्था ध्वनिता । तदुत्कं रसार्णवसुधाकरे-‘यत्र ध्यायति निःशङ्के जडता सा

प्रकीर्तिता। अत्र स्पर्शानभिशत्वे वैवण्र्य शिथिलाङ्गता।॥ अक्रीडाइंे कृति: स्तम्भनिःश्वासकृश

तादय: ॥’ इति ॥४॥ ल्यजतीति ॥ सा सार्य संध्यासमये पाणितलेनकरतलेन कपोले

न त्यजति ॥ कीदृशम्र ॥ अलोलमचश्वलम् । अहस्तु यथा कर्थचिन्त्रीते रात्रिस्तु युगाय
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नयनाविषयमपि किसलयतल्पम् ॥

गणयति विहितहुताशविकल्पम्॥ राधिका० ॥६॥

हरिरिति हरिरति जपति सकामम्।

विरहविहितमरणेव निकामम् ॥ राधिका० ॥७।

श्रीजयदेवभणितमिति गीतम्।

सुखयतुकेशवपदमुपनीतम् ॥ राधिका०॥ ८ ॥

विरहोद्रेको भवति ॥ कमिव । बालशशिनमिव । अलोलमिति बालचन्द्रो हि सायं

पाण्डुर्नि:श्रीकश्ध भवति ॥ कपोलस्य हस्तेनाच्छादितत्वाद्वालशशिनोपमा ॥ ५ ॥

अपि च ।नयनेति ॥ सा राधा किसलयतल्पं विहितहुताशविकल्पं कलयति ।

हुताशमेव जानाति । किंभूतं तल्पम् । नयनविषयमपि । अनुमितार्थ संसर्गे वा

भ्रान्तिजौयते ॥ नयनाविषयेSपि भ्रमेर्निर्निमित्तत्वान्नयनयोस्त्वय्यारोपितत्वं दयो

ल्यते ॥ ६ ॥ अपि च । हरिरितीति ॥ सा मत्सखी निकाममतिशयेन सकामें

साभिलार्ष यथा स्यात्तथा हरिरिति जपति त्वन्नाम गृङ्गन्ल्यास्ते । किंभूता । विरह

विहितमरणेव विरहेण विहितं मरणं यस्या: सा । अर्थौत्तवैव । अन्योऽपि विहित

मरणो हरेिरिति हरिरिति जपत्येव ॥ ७॥ अपि च । श्रीजयदेवेति ॥ श्रीजयदे

वभणितं वर्णितं हरे: कृष्णस्य गीतं सुखयतु ॥ भत्कानिल्यध्याहार: ॥ किंविशिष्टं गी

तम् । केशवपदमुप नीतं प्रापितम् । इदं श्रीजयदेवभणितं हरिगीतं केशवपदं

सुखयतु ॥ केशव: पदं स्थानं यस्यासौ केशवपद: तें केशवपदं वैष्णवं सुखयतु ॥

किंभूतं गीतम्।उपनीतमुप समीपं नीतं प्रापितमिल्यर्थ:॥ अत्र मात्राचतुष्पदी छन्द: ॥

-------------------------------- --->----->---->----->----->-->---->----------------------------------------------

माना कर्थ नेतव्येति कपोलतले पार्णिा कृत्वा सायं चिन्तयतीति भाव: । कमिव ॥ बाल

शशिनमिव द्वितीयाचन्द्रमिव मुखार्धस्य करतलच्छन्नत्वेनार्धदृश्यमानतया विरहपाण्डुतया

मुखस्य द्वितीयाचन्द्रसाम्यम् । इयमपि जडतावस्था ॥ ५ ॥। नयनेति ॥ किंच सा

. नयनविषयमपि चक्षुगोंचरमपि किसलयतल्पे नवपछवशयनीयं विहितो हुताशनस्याझे

. र्विकल्प: संशयो यत्र तादृशं। कलयति ॥ अत्र किसलयेषु ताम्त्रत्वसंतापकत्वादिसमान

धर्मदर्शनादशित्वसंशय: ॥ इयं चोद्विझावस्था ॥ तछक्षर्ण प्रागेवोक्तम् ॥। ६ ॥

: हरिरितीति। सा निकाममतिशयेन हरिरिति हरिरिति जपति । केव । विरहेण

ई त्वद्विक्षेषेण विधातुमारब्ध मरणं यया सा।कथम् ॥ सकामं साभिलार्ष यथा स्यात् तथा ॥

अभिलाषादिपु नवम्यवस्थास्वभीतास्वपि त्वदौदास्यमालक्ष्य मरणाख्यापि दशम्यवस्था l.

अवश्यं भवितव्यमिति निश्चित्य प्रपन्नानां झेशहरणाद्धरिरित्युच्यत इति को वेद प्रस

{ नास्तास्मिन्नपि जन्मन्यागल्य मे छेशं हरिध्यति, मा आयातु तथापि 4अन्ते मति: सा

गतिः’ इति जन्मान्तरेSपि स एव वछभो भूयादिति साभिलार्ष नामान्तरं विहायहरि

रित्येवं जपतीति भाव: । विहितेत्यत्र ‘आदिकर्मणि क्त: कर्तरि च’ इति क्त: । ७ ।

श्रीजयदेवेति ॥ : इत्यमुना प्रकारेण जयदेवेन भणितमुचारितं सुखयतु ।। अर्था
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सा रोमाश्चति सीत्करोति विलपत्युत्कम्पते ताम्यति

ध्यायत्युम्रद्रमति प्रमीलति पतत्युद्याति मूच्छल्यपि ॥

एंतावल्यतनुज्वरे वरतनुजीं वेन्न किं ते रसा

त्स्वर्वेद्यमतिम प्रसीदसि यदि ल्यक्तोsन्यथा हर्रतकः॥९॥

सर्वत्रोपमालंकार: ॥ ८ ॥ इदानीं भक्याख्याभावितमरणशंसनमिषेण तन्मन: प्ररो

चयति-सेति ॥ हे खवैद्यप्रतिम . अश्विनीकुमारसदृशरूप ॥ एतावल्यतनुज्वरे

एतावतीमवस्थांप्राप्तवल्यतनुज्वरे। पक्षे अंतनुज्वरे महति ज्वरेसतियदिप्रसीदसिततः

|

।
?

* :

सा वरतनुः तवरसात् श्टङ्गारार्तिकनजीवेत्। अपितु जीवेदेव। अन्यथा चेन्न प्रसीदस '..

तदा अन्तक एवान्तक: मरणं नासि, मरणहेतुत्वात्वमेव मरणमिति ॥ अथवा ॥ हे

खर्वेद्यप्रतिम अश्विनीकुमारतुल्य वैद्य, यदि प्रसीदसि ततस्ते रसात्पारदादिनिष्पन्नौ

षधात्सा वरतनुर्न जीवेत् । अपि तु जीवेदेव ॥ अन्यथा अन्तको यमो नासि ॥

अपितुयमएव । वरतनुरिति हेतुगर्भ विशेषणम्। तेन सा तनुरूपेत कृत्वा अवश्यं ".

जीवनीयेति तात्पर्यम् ॥ सा राधा न केवलं बाह्यवृत्या लवय्यनुरक्ता किंतु सालिवक

भावेनापि लवदायत्तजीवितेति दर्शयन्त्याह । तानेव साखिकान्भावान्विवृणोति-सा

रोमाश्वतीति ॥ ‘स्तम्भ: स्वेदोऽथ रोमाच: खरभङ्गोऽथ वेपथुः। वैवण्र्यमश्रुप्रलया

विल्यष्टी सात्विका मता:’ ॥ सा राधा रोमाश्वति ॥ रोमाचो विद्यते यस्य स रोमाचित

इल्यर्थ: ॥ तद्वदाचरति रोमाश्वति ॥ अकारोऽत्र मल्वथींय: ॥ रोमाश्वतील्यादिना

रोमाच उत्त: । सीत्करोतीति वैवण्र्यम्। विलपत्युद्यातिभ्यामश्रु । उद्यातीति निः

च्छोतृन्गयकांध । कीदृशम्। केशवपदमुप नीतम् ॥ ८ ॥ सा रोमाञ्चतीति ॥ सा

राधा रोमाधति रोमाधानधयति प्रफुछयति । उद्रमयतील्यर्थः । यद्वा रोमाधोsस्या

अस्तील्यार्शआदित्वादच्प्रल्यये रोमाच: सिद्ध: स इवाचरति रोमाश्वति । यद्वा रोमाश्चपदं

लक्षणया रोमाधवतीपरम् । तथा च ओजसीवाचरतीत्यादिवद्रोमाधवतीवाचरतीत्यर्थ: ।

अनेनाभिलाष: कथित: । सीत्करोति सीत्कारं करोति । अनेन चिन्तास्मृती कथिते ।

अथ च विलपति स शार:सुन्दरश्चेत्यादिनायकगुणान्विशेषेणालपति । अनेन गुणकीर्तन

मुक्तम् । उत्कम्पते कर्थ विरहदुःखे सोढव्यमिति कम्पयुक्ता भवति । ताम्यति गलाना

भवति ॥ ध्यायति तव ध्यानं करोति ॥ एतैार्वेशेषणैरुद्वेगावस्था कथिता । उद्धमति

क्रीडादिस्थल निर्दिशती भ्रमति ॥ अनेन प्रलाप: कथित: । प्रमीलति ध्यानकल्पिततदा

लिङ्गनादिजन्यसुखभावेन चक्षुषी निमीलयति ॥ अनेनोन्माद: कथित: । पतति काश्येंन

स्थातुमशक्यतया भूमौ पतति पश्चाद्भावनया त्वां दृष्ट्रा कर्थ कथमप्युद्याति त्वदभ्यु

द्वमनं करोति । अनेन व्याधिः कथितः। ततो मूच्छति मूच्छी प्राोति । अनेन जडता

कथिता ।। क्रियादीपकोsयमलंकारः॥ तछक्षणमुक्त प्राक् । ननु जडतापर्यन्तावस्था यदि

जातैव तदा किमङ्गसझेनेत्यत आह-एतादृशीति ॥ हे स्ववैद्यावश्विनीकुमारौ तत्प्रतिम

तत्सदृश ॥ एतादृश्यतनुज्वरे त्वं यदि प्रसीदसि तदा सा वरतनु: कमनीयदेहा ते तव

1
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१ ‘एताद्यश्यतनु'इति पाठ: ॥ २ ‘थास्यन्तकः’इति पाठान्तरम् ।
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स्मरातुरां दैवतवैद्यहृद्य त्वदङ्गसङ्गामृतमात्रसाध्याम् ।

विमुक्तबाधां कुरुषे न राधामुपेन्द्र वज़नादपि दारुणोsसि १०।

सरति । उत्कम्पत्युद्धमतिभ्यां वेपथुः। ताम्यतिना स्वेद: । ध्यायतिपततिभ्यां स्तम्भ:।

: पततीति वैपरीत्येन तपतिवैवण्यें योजनीय: ।प्रमीलतिना खरभङ्ग: ॥ मूच्छंतिना

- प्रलय: ॥ इत्येवमष्टी सात्विका: प्रदर्शिता भवन्ति । सन्मनस्तत्प्रभवा: सात्विका: ।

.. इदमाकूतम् । त्वय्यारोपितमनस्का त्वया जीवनीयेति । अन्यथा आश्रितल्यागलक्षणं

दूषणमपीति भावः॥ शार्दूलविकीडितं वृत्तम्। अत्र दीपकमलंकारः। विप्रलम्भाख्य:

श्टङ्गारो रसः। अत्र पूर्वार्धन स्थायिभावा उक्ताः। तदुक्तम्-‘रतिहसश्चशोकश्व क्रोधो

त्साही भयं तथा।जुगुप्साविस्मयशमा:स्थायिभावा: प्रकोर्तिता:’॥ इति । सात्विकाश्च

पूर्वत एव उत्ताः ॥ अहमिल्याद्यनुकूलो नायको दक्षिणो वा । उत्कण्ठिता

, नायिका ।सखी दूतीत्वेन सहायिनी । तछक्षणम्–“प्रवृत्तिकुशला धीरा गूढमत्र

दृढप्रिया । खतत्रा विधवा दासी दुष्टा प्रत्रजिता सखी ॥ मालाकारादिनारीच कार्या

दूतीष्टसिद्धये' ॥ ९॥तदेव पूर्वसूचितदूषणमुद्रावयति–सरेति। हे उपेन्द्र, दैवतवै

द्यहृद्य अश्विनीसुतसुन्दर ततोप्यधिकचिकित्सक, यदि त्वं पूर्वोत्तलक्षणां राधां निवृ

' त्तबाधां निवृत्ता बाधा यस्यास्तांन कुरुषेतहिं वज्रादपि दारुणोsसि कठिनोsसि। कठिनः

खलुकथमपिन स्त्रिह्यतीति ॥ किंविशिष्टां राधाम् । स्मरातुराम्॥पुन: किंभूताम्। रो

गिणां चिकित्सा भविष्यतील्याशङ्कयाह–त्वदहेति । लदङ्गसङ्ग एवामृतकल्पस्तन्मात्र

साध्याम्। अतोऽल्पप्रयासे बहुतरपुण्ये च प्रयोजने महान्तो नावसीदन्तीति। वृत्तम

रसाच्छुङ्गाररसात्कि न जीवेत्। अपितु जीवेदेव। अन्यथा त्वं चेन्न प्रसीदसि तदा तया

। हस्तकोsपि त्यक्तप्राय इत्यर्थः । संप्रति मूच्छितायास्तस्या वतुमपारयन्त्या हस्तचेष्टयैव

सखीषु व्यवहारो भवति सोsपि तया त्यक्तव्य इत्यर्थः ॥ अन्यत्रापि ज्वरे सति ज्वरी

रोमाश्चति शीतादिना रोमाधानिवाचरति ॥ वेदनया शीतकुवात्सीत्कारं करोति । मो

हाद्यार्तिकचिद्वदति । उत्कम्पते कम्पयुक्तो भवति । ताम्यति विह्वलो भवति । उद्याति

वायुवेगाद्धावति । मूच्छति मूच्छी प्राोति ॥ एतादृश्यतनुज्वरे महति सात्रिपाति के

ज्वरे कस्यचित्स्वर्वैद्यप्रतिमस्या प्रसादेन रसात्पारदादितो ज्वरी किं न जीवेत्। अपि तु

जीवेदेव । ननु सात्रिपातिकज्वरे सहसा रसदानं निषिद्धमिल्यत आह-अन्यथेति ॥

अन्यप्रकारेण संहितामागेंण हस्तकोsपि वैद्यानां हस्तप्रक्रियाविशिषो ‘हथवटी’ इति लोके

प्रसिद्धस्त्यक्त:। संहिताप्रक्रिययोपचारे कृते विदेशषप्रा से रसदानमुचितमिति भाव:।कचित्

‘त्वत्तोsन्यथा नान्तक:’इति पाठः।तदन्यथा यदि न प्रसीदसि त्वत्तवपेक्षयान्तको न,

अपि तु त्वमेवान्तक इत्यर्थ: । रोमाधति द्वितीयव्याख्याने किप्प्रत्यये तलोपेऽपि रूपं

बोध्यम् । ‘रसो गन्धे रस: स्वादे तिक्तादौ विषरागयोः ॥ श्रृंझारादौ द्रवे वीयें देहधात्व

म्बुपारदे’ इति विश्वः ॥।९ ॥। स्मरातुरामिति ॥ हे दैवतवैद्यहृय, देवतानां यौ वैद्याव

विनीकुमारौ तद्वद्धृश्य मनोश, स्मरातुरां मदनरुग्णां त्वदक्सिज्ञ एव यदश्चतं तन्मात्र

साध्यां राधां विमुक्तबाधाँ त्यक्तपीडां न कुरुषे ॥ अतो हेतोरुपेन्द्रवत्रादपि दारुणोsसि

WG)

कठिनोsसि । यतो वज़मिन्द्रेण क्षिप्तमङ्गसंबद्ध सद्यथयति, त्वं तु विक्षेषे सत्येव व्यथयसीति
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कन्दर्पज्वरसंज्वरार्तुरतनोराश्रर्यमस्याश्विरं

चेतश्चन्दनचन्द्रम:कमलिनीचिन्तासु सैताम्यति ॥

किंर्तु ह्रकृान्तिवशेन शीतलतनुं त्वा मेकमेव प्रियं

ध्यायन्ती रहसि स्थिता कथमापि क्षीणा क्षण प्राणिति ११

क्षणमपि विरह: पुरा न सेहे

नयनानिमीलनरिवन्नया यया ते ।

प्युपेन्द्रवज्रा ॥ १०॥ ईदृशीमवस्थां प्राप्तापि लत्सङ्गमाकाङ्कयैव प्राणितील्याह–

कन्दपेंति ।। हेमाधव, अस्याश्चतश्चिरं चन्दनचन्द्रमःकमलिनीचिन्तासु यत्संताम्यति

तदाश्चर्यम् । किंविशिष्टया: । कन्दर्पज्वरसंज्वराकुलतनोर्मदनसंतापाकुलशरीराया: ॥

तापे सति शीतलवसुतुषु स्पृहा नास्तील्याश्चर्यम् । किंतु आश्चर्यान्तरमपि । क़ान्तिवशेन

क्षीणा । रहस्येकान्ते स्थिता लवामेवैकं प्रियं शीतलतनुं कथमपि ध्यायन्तीक्षण क्षण

मात्र प्राणिति जीवति । अत्र शीतलेषु द्वेष: । शीतलादपि जीवतीति विरोधालंकार: ।

अद्भुतश्च रसः। शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्॥ ११॥इदानीं खदागमनहेतुं मनसि स्थिरीकृल्य

प्राणितील्याह–क्षणेति।हे माधव, यया राधया पुरा ते विरह: क्षणमपि नसेहेन

सोढ:। किंभूतया।नयननिमीलनखिन्नया नयननिमीलनेनापि खिन्ना सा तया।भवद्दर्श

नान्तरे निमिषेऽपि या दुःखं। प्राप्रोति । असौ सांप्रतं चिरविरहेऽपि रसालशाखां चूत

शाखां विलोक्य, कथं श्वसिति प्राणिति तन्न जाने । किंविधां रसालशाखाम्।पुष्पिताग्रां

पुष्पिताग्रभागाम्॥ अत्र पुष्पितया चूतशाखया वसन्तो लक्ष्यते । वसन्ते हि

वज्रापेक्षयापि दारुणत्वमिति भाव: । उपेन्द्रवज्राछन्द: ॥। १० ॥। ननु शीतोपचौरैरेव

तनुज्वरशान्तिर्भविष्यतीति किं शपल्यत आह—कंदर्पति ।अहो अस्याश्चेतश्चित्र्त चन्दन

चन्द्रम:कमलिनीचिन्तासु चन्दनचन्द्रपद्मिनीवार्ता स्वपि सखीभि: क्रियमाणासु संता

म्यति ग्लानि प्राशोति । कीदृश्या: । कन्दर्पज्वरेण य: संज्वर: संतापस्तेनातुरतनो

रुग्णदेहायाः । विरोधोsयमलंकारः। तछक्षणमुक्त प्राक् । नन्वेतादृशे संतापे कर्थ

जीवतील्यत आह–किंत्विति ।।हे इन,प्रभो त्वमेव प्रियं शीतलतनुं ध्यायन्ती सती क्षर्ण

प्रतिजीवति ॥ कीदृशी । क्षण रहसि स्थिता ।। पुन: कीट्शी । उत्क्रान्तिवशा उत्कान्ते:

प्राणोत्क्रमणस्य वशा आयत्ता । तत्र हेतुगर्भविशेषणमाह । क्षीणा काश्यीदुर्बला । तथा

शीतले चाजस्पर्श ध्यायन्ती संप्रति जीवतीति त्वया झटित गन्तव्यं, पुनस्तस्या दर्श

नमपि ते दुर्लभ भवतीति भावः ॥। ११ ॥। ननु इयन्ते कालं यथा जीवति तथाये.sपि

जीवतील्यत आह–क्षणमिति ॥ अनया राधया ते विरहःपुरा त्वत्सङ्गदशायां क्षणमपि ‘

न सेहे न सोढः ॥ की दृश्या । नयनयोर्निमीलनं निमेषस्तेन खिन्नया दु:खितया ।

किमिति धात्रा नयनयोनिमेषः सृष्टः। यतः क्षणोsपि जगदीश्वरमुखारविन्ददर्शने प्रत्यूही

भवतीति खेदयुक्तयेति भावः । असौ राधा विरहेण कर्थ श्चसिति । जीवतील्यर्थ: । कि

१ ‘ज्वराकुलतनो:’इति पाठः । २ ‘किंतूकान्तिवशेन’ इति पाठ: ।
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श्वसिति कथमसौ रसालशाखां

चिरविरहेण विलोकय पुष्पिताग्राम् । १२॥

दृष्टिव्याकुलगोकुलावनरसादुद्धृत्य गोवर्धनं
-->५

बिभ्रद्धाछववछभाभिरधिकानन्दाचिर्र चुम्बित: ॥

दपेंणैव तदर्पिताधरतटीसिन्दूरमुद्राङ्कितो

बाहुगोंपतनोस्तनोतु भवतां श्रेयांसि कंसद्विषः॥१३॥

इति श्रीगीतगोविन्दे स्रिग्धमधुसूदनो नाम चतुर्थ: सर्ग: ॥ ४ ॥

विरहिणो न जीवन्तील्यत्राकूतम् । सा कथं श्रसितीति चिरविरहेऽपि रसाल

शाखां विलोक्य।रसालो रससमूहो भवान्।तस्य शाखा अन्तिकंसमीपं तां विलो

क्य ॥ किंविधां शाखाम् । पुष्पिताग्रां पुष्पितं संजातपुष्पमग्रमुत्तरकालो यस्या: सा

ताम् । तवान्तिकं लप्स्य इल्यभिकाङ्कया श्वसिति । अथवा पुष्पिताग्रां चूतशाखां

दृष्ट्रा श्वसितीति युक्तार्थ: ।एवंविधां चूतशाखां दृट्रा स्मरशरजर्जरितशरीरः सोs

वश्यं मामेष्यतीति ॥ वृत्तमपि पुष्पिताग्रा ॥ १२ ॥इदानीं मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि

प्रथन्त इति न्यायमचरन्कविराशिषमाह–वृष्टीति ॥ कंसद्विषः कृष्णस्य बहुर्भवतां

श्रोतृणां श्रेयांस तनोतु। किं कुर्वन् । उद्धृत्य गोवर्धन गिरि बिध्रत् । कस्मात् ।

वृष्टिव्याकुलगोकुलावनरसात् ॥ वृष्ठया व्याकुलं यद्रोकुलं तस्य यदवनं पालने तत्र

रसो रागो वीर्य वा तस्मात् । पुन: किंभूतो बहु: । बछववछभाभिगोंपाङ्गनाभिर

धिकानन्दाचिरं चुम्बितः । पुन: किंभूतो बहु: । तदर्पिताधरतटीसिन्दूर मुद्राङ्कित: ॥

ताभिश्रुम्बनार्थमर्पिता या अधरतटी तस्याः सिन्दूरमुद्रयेव शोणितत्वेनाङ्कित: ॥

उत्प्रेक्षते गोवर्धनोद्धरणलक्षणजातगर्वेणेव शोणित:। किंविधस्य कसद्विष: ॥ गोपतनो:

गोपस्य तनुरिव तनुर्यस्य स: । गोपवेषसेयेल्यर्थ: । अत्राद्भुतो रस:॥ उत्प्रेक्षोपमे अलं

कृती। शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् ॥ १३ ॥ ‘मालवश्री: स्मृतो रागस्तालो निःसारु

संज्ञक: । वाग्गेयकारनामाडूपदतस्तेनसन्तति:॥ तत: पाट: पदानि स्यु: पवषाण

रसोSत्र य:। श्रृंङ्गारो वासुदेवस्य क्रीडनं रासकादिभि:॥छन्दोsपि रासकी शेय

खेच्छया वा कृतं भवेत्। स्निग्धमधुसूदनोऽयं रासावलयनामक: । प्रबन्ध: पृथिवी

भत्री प्रबद्ध: प्रीतये हरे: ॥ इति स्निग्धमधुसूदनरासावलयनामा नवम: प्रबन्ध:॥’

इल्ययं नवमप्रबन्धस्य टीकांशो शेय: ॥

एकस्तावदनूनधन्विविषयखीकारलक्ष्योऽपर:

स्फूर्जढुद्रुर्जरशूरनायकजयप्रोद्दामताडम्बर: ॥

कृत्वा । पुष्पितायां पुष्पितोsयभागो यस्यास्तादृशीम् । रसालशाखां चूतशाखां विली

' क्य दृष्ट्रा । श्धसितील्यत्र ‘वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा’ इति लट् । छन्दोsपि चेद

पुष्पिताग्रानामकमिति ध्वनितम् । तछक्षणं वृत्तरलाकरे–“अयुजि नयुगरेफतो यकारो

१ ‘वनवशात्’इति पाठ: ॥
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हष्यन्मालवमूलकोषणविधी सर्गस्तृतीय: कृत- -

सुतुर्य: कुम्भमहीभूताऽत्र विवृतौ श्रीगीतगोविन्दत: ॥

इति श्रीगयाविमुक्तिस्थलकल्पितपितृकुलविमुक्तिदेन श्रीचित्रकूटाधिपतिना

विरचिते गीतगोविन्दविवरणे स्निग्धमधुसूदनो नाम चतुर्थः सर्ग: ॥
----------------------------------------------------------------------------------------------------->

युजि च नजौजरगाध पुष्पिताग्रा’इति ॥। १२। (‘वृष्टिव्याकुल’ इत्यादि श्ठोकस्य टी

का नोपलभ्यते मूलादर्शपुस्तके)। १३ ॥

के सर्वशास्त्रार्थविचारचातुरी क काव्यटीकाव्यसनैर्दिनव्यय: ।

तथापि कृष्णस्मरणोत्सवो बलाद्विधातुमस्मान्व्यवसाययत्यद: ॥

इति श्रीमहामहोपाध्यायश्रीशंकरमिश्रविरचितायां श्रीशालिनाथकारितायां

गीतगोविन्दटीकायां रसमञ्जयौख्यायां चतुथे: सर्ग: । ४ ।
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पश्चमः सर्गः ५

साकाङ्कपुण्डरीकाक्ष: ।

अहमिह निवसामि याहि राधां

अनुनय मद्वचनेन चानयेथा: ॥

इति मधुरिपुणा सखी नियुक्ता

स्खयमिदमेत्य पुनर्जगादराधाम्॥ १॥

देशोवराडोरागेणा रूपकतालेन गोयते ॥ प्र०॥१०॥

वहति मलयसमीरे मदनमुपनिधाय

स्फुटति कुसुमानिकरे विरहिहृदयदलनाय ॥ १ ॥

तव विरहे वनमाली सखि सीदति ॥धुवम्॥

पुरीमिव पालयताखिलभुवं कुम्भनरेशो नत्वा शिवम् ॥

गायति धातु रसिकामृतं जयदेवोदितं मातौ वृत्तम् ॥

इदानीं सखीनिवेदितो माधवस्तदभिमुखीभूय तदाननाय सखींप्रहितवान् ।अह

मिति।सेल्यध्याहार्यम्। या पूर्व प्रहिता राधयासखीसैव स्वयमेवपुना राधामेल्य व

क्ष्यमाणं जगाद। किंभूता सखी। मधुरिपुणा इति नियुक्ता इत्यादिष्टा। इतीति किम्।अ

हमिह यमुनाकुले निवसामि।यावदागमिष्यतितावत्प्रतीक्षां करिष्य इति त्वं याहि मद्व

चनेन राधामनुनय ॥ अनुनीयच आनयेथा:। पुष्पिताग्रावृत्तम्॥ १॥ तदेव वक्ष्यमाण

माह।॥अत्राभिसारिका नायिका वर्णनीया-‘संस्कृतात्प्राकृतमिष्टंततोऽपभ्रंशभाषणम्।

तत: प्रियतरा वेश्या सर्वतश्चाभिसारिका’इति भरत: ॥ तछक्षणं भरते-‘लज्जां

हिखासमाकृष्टा यौवनेन व्रजेतु या। अभिसारगतं कान्तं कीर्तिता साभिसारिका’॥ अत्र

पूर्व धुवः।तव विरहेइति धुवः।अथ पदानि।वहतीति। क़ सति।मदनमुपनिधाय

मदनस्य स्पृहामुत्पाद्य मलयसमीरे वहति सति ॥पुन: क़ सति ॥ विरहिहृदयदलनाय

अहमिति ॥ मधुरिपुणेति एवंप्रकारणे नियुक्ता आज्ञप्ता सखी स्वयमेत्यागल्य राधां व

क्ष्यमाणं जगादोवाच । इति किम्। त्वं राधां याहि मद्वचनेन तामनुनय।कृतापराधेन

मया साक्षाद्वत्तुं न शक्यतेsतो माधवेनैवमेवमुक्तमित्युक्त्वा त्वमनुनयेति भावः । तां च

मदन्तिकमानयेथा आनय ॥ ननु कुत्र मयानेया इत्यतआह। अहमिह निवसामि इहैव

कुजेSहं तां प्रतीक्ष्यमाणस्तिष्ठामील्यर्थ: ।॥ १ ॥। यत्तत्सखी जगाद तदेव गीतेन कथयति

वहतीति ॥ गीतस्यास्य देशीवराडीरागो रूपकतालः । ताललक्षणमुक्त प्राकू । गीतार्थ

स्तु-हे सखि, वनमाली कृष्ण:सीदति । क सति । मलयसमीरे मलयसंबन्धिवाते

वहति, कुसुमनिकरे पुष्पसमूहे विरहिणां हृदयदलनाय विदारणाय स्फुटति विकसति

सति। किं इक़त्वा ॥ मदनं काममुपनिधाय समीपवर्तिनं कृत्वा । तथा च कुसुमनिकरैरेव
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दहति शिशिरमयूखे मरणमनुकरोति ॥

पतति मदनविशिखे विलपति विकलतरोsति।तव वि०२॥

ध्वनति मधुपसमूहे श्रवणमपिदधाति ॥

मनसि कलितविरहे निशि निशि रुजमुपयाति ॥तव वि० ३॥

वसति विपिनविताने ल्यजाति ललितधाम I

लुठति धरणिशयने बहु विलपति तवनाम।तव वि० ॥४॥

भणति कविजयदेवे विरहविलासितेन ।

मनसिरभसविभवेहरिरुदयतु सुकृतेन।तव वि० ॥५॥

कुसुमनकरे स्फुटति सति विकसति सति।१॥अपिच ॥ दहतीति ॥ शिशिरमयूखे

हिमरश्मौ दहति सति मरणमनुकरोति मृतकल्पाभवति । ततएवं मदनविशिखेपतति

सति विकलतरोऽतिशयेन विकल:सन्नतीव विलपति ॥ २॥ अपिच। ध्वनतीति ॥

मधुपसमूहे ध्वनतिसतिश्रवणमपिदधाति आच्छादयति। निशि निशि प्रतिरात्रौमनसि

कलितविरहे सतिझटिति रुजं। पीडामुपयातिप्राप्रोति ॥३॥ अपिच । वसतीति ॥

विपिनविताने वनविस्तारे चण्डविषकल्पे वने वसति संतिष्ठते । त्वद्विरहेण ललिर्त

मनोहरमपि धाम ल्यजति ।पुन: किं करोति । धरणिशयने तव नामकृत्वा परिदेवनं

करोति । ४॥ अपि च । भणतीति । कविजयदेवे भणति सति विरहविलसितेन

वियोगविलासेन रभसविभव उत्साहसंपने मनसि।अर्थात्तव सुकृतेन हरेरुदयं प्राप्रोतु

----------->-->--------------->------------------>--->----->------------->-->---->------>-->------------------------------------------------------ ---------------------------------------------

बाणेौस्तत्संनिहितेन कामेन विरहिणां हृदये विदारणीयमिति भाव: ॥ १ ॥। किं च । दह

तीति ॥ शिशिरमयूखे हिमकिरणे दहति सतिमरण मरणावस्थामनुकरोति।मरणावस्थायां

यादृशी मूच्छादिरूपा चेष्टा तां स्वीकरोति । अथ च मदनविशिखे कामबाणे पतति सति

विकलतरोSतिविव्हलतरो विलपल्यतिशयेन विलापं करोति। २ । किं चा। ध्वनतीति ॥

मधुपसमूहे भ्रमरसमूहे ध्वनति गुजति सति श्रवर्ण श्रोत्र हस्ताभ्यामपिदधाति मुद्रयति ॥

अथ च निशि निशि प्रतिरात्रौ चित्त रुजं। पीडामुपयाति प्राःशोति । कीदृशे मनसि ॥

कलित उद्भूतो विरहो यत्र तादृशे ॥। ३ ॥ किच। वसतीति ॥स विपिनविताने (वन)

विस्तारे वसति तिष्ठति । ललितं मनोहरं धाम मन्दिरं त्यजति ॥ 4धाम देहे गृहे रश्मौ

स्थाने जन्मप्रभावयो:’इति विश्वः । किं च । स धरणीशयने भूशय्यायां लुठति । तव

नाम,‘हे प्राणेश्वरि,हे प्रिये, हे राधे,’ इलेयेव बहु वारं वारं विलपति विशेषेण जल्पति ।

॥४॥ भणतीति ॥ श्री जयदेवकवौ भणति कथयति (सति) यत्सुकृतं पुण्यं जार्त

तेन मनसि ॥ अर्थाद्वायतां श्रृंण्वतां च । हरि: कृष्ण उदयत्वाविर्भवतु ॥ कीदृशे मन

सि ॥ रभसस्य कृष्णकीर्तनविषयोत्साहस्य विभव: प्राचुर्य यत्र तादृशे हरिविरहविलसि

तेन विलासेनोपलक्षित । वस्तुगल्या तस्य कालान्तर्यामिरूपतया तस्य न केनापि सह

---------->---->--->---->-->---->--------------------------------------------------------------

विक्षेप:, अपि तु लीलया तस्य विरहविलासमात्रमिति भाव: । विरहिविलसितेनेल्यत्र
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पूर्व यत्र सर्म खया रतिपतेरासादिताः सिद्धय

स्तस्मिनेव निकुञ्जमन्मथमहातीर्थ पुनर्माधवः॥

ध्यार्यस्त्वामनिशं। जपन्नपि तवैवालापमत्रावलीं

भूयस्त्वत्कुचकुम्भनिर्भरपरी रम्भामृर्त वाञ्छति ॥ २ ।

तव मनसि हरेरनुरागो वसतु॥ ५॥ अत्र वाक्यौचिती सङ्गीतराजे–‘नि:सारुताल

रचितो रागे केदारसंज्ञके ॥ कविनामाङ्कितपदात्पटै: स्वल्पतरैश्चित: ॥ तत: पदंयं वि

लासे सोछासते जगतीपतेः । इत्थं हरेिसमुदयाद्ररुडपदसंज्ञक: । प्रबन्ध: पृथिवी

भत्री हरेभत्तन वर्णित: ॥’इति हरेसमुदयगरुडपदनामा दशम: प्रबन्ध: ॥ १० ॥

इदानीं त्वय्येव माधवमनोsस्तीति तां राधां प्रगुणीकरोति। पूर्व यत्रेति। हेराधे

माधवस्तास्मिनेव निकुञ्जमन्मथमहातीर्थ भूयो बाहुल्येन पुनरपि लवत्कुचकुम्भनिर्भरप

रीरम्भामृतं वाञ्छति । त्वत्कुचयोर्निर्भरं य: परिरम्भ: स एवामृतमिव तत्तीर्थादमृत

जलम्। जलं हि कुम्भेनैव ग्राह्य भवतीयुक्तिलेश:। किं कुर्वन् । अनिशमनवरतं त्वां

ध्यायंस्तवैवालापमन्त्रावलीं जपन् । एकान्तध्यानजपाभ्यां हि देवताग्रतो जाग्रतः

पुर: स्फुरलेयव ।। तस्मिन्निति कस्मिन् । यत्र निकुञ्जमन्मथमहातीर्थ कामतीर्थ पूर्व र

तिपते: कामस्य त्वयोपलक्षितास्त्वय्येव प्रसन्नाया लभ्या: सिद्धय: समें समकालम

विलम्बेनैव प्राप्ता:। रतिपतेरिल्यत्र कामस्याभिलषितसेयति वक्तव्ये रतिग्रहणे तस्यामति

शयितप्रीत्युत्पादनार्थम् ॥अथवा रतिपते: कामात्वया सहायभूतया समं सिद्धय आ

सादिता:। तदाप्तयेपुन: सहायभूतां लवामेव वाञ्छति ।अथच यत्र निकुञ्जादौ का

‘कर्तकरणयोः’इति सूत्रेण तृतीया।॥५॥१०॥पुनः कृष्णस्य राधाविषयिणीमुत्कण्ठांश्ो

केनाह-पूर्वमिति ॥ हे सखि,माधवः कृष्णो भूयस्त्वदीयौ यौ कुम्भाविव कुचौ स्तनौ

तयोर्निर्भरं गाढं य: परीरम्भ आलिङ्गनं तदेवामृतं मोक्षस्तं वाञ्छति । सान्द्रानन्दस

न्दोहाविभाँवजनकत्वेन तत्कुचकुम्भपरिरम्भस्य मोक्षत्वेन निरूपणम् । वेदान्तिनां भा

ट्टानां च परमानन्दावाफ़ेरेव मोक्षत्वात् । किं कुवैन् । तस्मिन्नेव निकुञ्जरूपे मन्मथस्य

कामस्याधिष्ठानभूते महातीर्थsनिशं। निरन्तरं त्वमेवेष्टदेवतां ध्यायन् । तवैवालापस्त

एव मन्त्रासेतषामेवावलीं पङ्गि जपन् । महातीर्थ हेतुगर्भ विशेषणमाह–पूर्वमिति। पूर्व

, पुरा यत्र त्वया सह रतिपते: कामस्य चुम्बनालिज्ञनादिरूपाः सिद्धय आसादिता माध

वेन प्राप्ता: । तथा झटिति वाञ्छितफलप्रदत्वेन महातीर्थ तदपि बोध्यम् ॥ अन्योSपि

साधको मोक्षममृर्त वाञ्छन् यत्र सिद्धि पूर्व प्राोति तत्रैव सिद्धनिकुआादिमहातीर्थ

कस्याश्चिद्देवताया मन्त्रावलीं जपति,तामेव देवतां ध्यायति। अत्रावलीपदोपादानान्माला

मन्त्रत्वमस्य प्रतिपादितम्।तत्प्रयोजनंच सिद्धसुसिद्धत्वादिऋणधनादिशोधनमन्त्रेणैव फल

, सामथ्र्य प्रतिपादितम् । तदुत्त योगरलावल्याम्-‘स्वझे पदे खिया देते (?) मालामन्त्रे

तयैव च ।वैदिकेषुच सर्वेषु सिद्धादीनेव शोधयेत्।॥’ इति। निकुञ्जादिमहातीर्थ मन्त्रादि

१ ‘नाममन्त्रावलीम्’इति पाठ: ।
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गुजैरीरागेणा एकतालीतालेन गोयते ॥ प्र०११॥

रतिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोहरवेशम् ।

न कुरु नितम्बिनि गमनविलम्बनमनुसर तं हृदयेशम्॥ १॥

धीरसमीरे यमुनातीरे वसति वने वनमाली ॥

गोपीपीनपयोधरर्मर्दनचश्चलकरयुगशाली ॥ धुवम् ॥

मपूरकतीर्थ येन यस्मात्सिद्धिराप्ता स तमेव ध्यायञ्जञ्जञ्पन् निर्भरपरीरम्भाम्टतं मोक्षों

वाञ्छतीत्युक्तिलेशः॥ शार्दूलविकीडितं वृत्तम् । अत्र काव्यलिङ्गमलङ्कारः॥ २॥ सांप्रतं

तमभिमुखमभिसर्तु राधां त्वरयति ॥। तत्र पूर्व धुवपदं व्याक्रियते । धीरसमीर

इति ॥ इति पदार्थपाठ: कुत्रचिदस्ति। गोपीपीनपयोधरमईनचपलेन करयुगलेनाढय

इल्यर्थ: । ‘आढच:शालिनि विख्यातः’।हे राधे यमुनातीरे वने यमुनातीरविषये वने ॥

अथवावेतसवने वनमाली श्रीकृष्णो वसति । किंभूते वने ॥ धीरसमीरे मन्दवायुनि ॥

एतेन वायो लैविध्यमुक्तम्। तस्याश्च स्थानेनोत्कण्ठा जनिता।इतिधुवः॥रतिसुखेति ॥

हे नितम्बिनि, तं वनमालिनमनुसर। गमनविलम्बनमभिसाराय कालातिक्रमं न कुरु ॥

नितम्बिनी हि बृहन्नितम्बखाचलितुं न शक़ोतीति तां लरयति । किंभूतम्। अभि

सारे सड्रेतस्थानेगतम्। किंभूतेSभिसारे।रतिसुखसारे रतिसौख्यप्रधाने । किंभूतं तम्।

मदनवत्कामवन्मनोहरवेशम् । पुन: किंभूतम् । हृदयेशं। मनस ईशम्। तव मनस्त

दधीनमिल्यर्थ: । अथवा हृदये वर्तमानं तं वनमालिनमिति योज्यम्। किंभूतम् ।

जपन्झटित फलसिद्धिर्भवतीति ध्वनितम् । तदुत्कं मजूषायाम् । ‘गृहे गोष्ठवनारामनदी

नगसुरालये। अनुग्रहाद्रुरोः सिद्धिः शीघं। स्यादुत्तरोत्तरम्’इति । ‘ मुक्तिःकैवल्यनिर्वा

णश्रेयोनि:श्रेयसामृतम्’ इत्यमरः॥२॥। किधित्प्रसादोन्मुखीं राधां वेगेन गमनाय त्वरयि

तुमाह-रतिसुखेति। गीतस्यास्यगुर्जरीरागः।एकतालीतालः। गीतार्थस्तु–हे नितम्बिनि प्र

शस्तनितम्बिनि, हृदयेश्वर कृष्णमनुसर गच्छ।गमनविलम्बनं गमने कालक्षेपं मा कुरु ॥

कीदृशंतम्।अभिसारेSभिसरणस्थाने गतंप्राप्तम्। कीदृशेsभिसारे।रतिसुखस्य सारमुत्कृष्टं

फलं यत्र तादृशे । पुन: कीदृशम् । मदनस्य कामस्येव मनोहरश्चित्तहरणक्षमो वेशी

यस्यतम्॥‘* आकल्पवेशौ नेपथ्यं’ इत्यमर: । ‘वेशो वेश्यागृहे प्रोत्क्तो नेपथ्ये गृहमात्रके’

इति विश्वः ॥। १ ॥। अभिसारस्थलमेवाह । धीरसमीर इति ॥ यमुनातीरे वने वन

माली वनमालाशाली कृष्णो वसति । कीदृशे वने । धीरो मन्दः समीरो वायुर्यत्र ता.

दृशे । अत्र ‘धीर’इति पदेन वायोर्मन्दत्वं 4 यमुनातीर’इत्यनेन शैल्यं ‘ वने* इल्यनेन

सँौगन्ध्यमुक्तम्। कीदृशी वनमाली ।गोपीनां पीनपयोधरमर्दनेन चधचश्चलं यत्करयुगं

तेन शालतेशोभत इति तथा। पाठान्तरे तु गोपीपीनपयोधरपरिसरस्य मांसलस्तनप्रान्तस्य

मर्दनं यत्करयुगं हस्तयुगलं तेन शालितुं शोभितुं शीलं यस्य तादृश: । ‘समीरमारुतम

b

''

रुज्जगत्प्राणसमीरणाः’ इत्यमर:। ‘धीरः पण्डितमन्दयोः’इतिधरणि:॥।इति धुवः ॥।यदि

१ ‘धरपरिसरमदैनकर’‘मर्दनचधत्कर’इति पाठान्तरम् ।
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नामसमेर्त कृतसड्रेङ्घतं वादयते मृदुवेणुम्॥

बहु मनुतेsर्तनु ते तनुसङ्गतपवनचलितमपि रेणुम्। धीर०॥ २॥

पतति पर्तत्रे विचलति पत्रे शङ्कितभवदुपयानम् ।

रचयति शयनं सचकितनयनं पश्यति तवपन्थानम्।धीर०॥३॥

मुखरमधीरं ल्यज मवीरं रिपुमिव केलिसुलोलम् ।

चल सखि कुञ्ज सतिमिरपुञ्ज शीलय नीलनिचोलम्।धीर०४॥

आयुरेवेदमितिवत्सुखहेतुखाच्छमेव ॥ १ ॥अपि तु ।नामसमेतमिति ॥हे राध,

स हरि मैदुवेणं कोमलवंशीं वादयते । मृद्विति क्रियाविशेषणं वा ॥ कथम्॥ ना

मसमेतं यथा स्यात्तथा च नामाक्षरसंयुक्त कृतसंकेतं यथा स्यात्तथा च ॥ पुनस्ते तव

तनुः शरीरं शरीरसंगतपवनचलितं रेणुमपि बहुमनुते। कथम्। अतनु अनल्पं यथा

भवति तथा ॥ २ ॥ अपिच । पततीति ॥ हे राधे,हरि: शयनं रचयति ॥ तव

पन्थानं पश्यति । कथं यथा भवति सचकितनयनं यथा स्यात्तथा ॥ किंभूतं पन्था

नम् ॥ शङ्कितभवदुपयानम् ॥ शङ्कितं भवल्या उपयानमागमो यरिंमस्तत् ॥ क

सति । पतत्रे पक्षिपत्रे पतति सति ।पुन:क़ सति।पत्रे वृक्षपत्रे विचलति सति ॥३॥

अपिच।मुखरमिति।हेसखिराधे, कुलंचल।अभिसारानुरूपां सामग्रीं शिक्षयति ॥

मद्वचनेन प्रत्येषितदा कृष्णेन वाद्यमानंवेणुमेवाकर्णयेल्याह-नामसमेतमिति॥नामस

मेतं यथा स्यात्वन्नामाक्षरसहितं यथा स्यादेवं मृदुवेणुगुं वादयते । हे राधे, प्राणेश्वरि, है

सुन्दरि,इलेवं कृष्णेन वाद्यमानाद्रेणोः स्वर आविर्भवतील्यर्थः। कीदृशं। वेणुम् । कृत

संकेतं यदा यत्र मया वेणुर्वौद्यतां तदा तत्र त्वं राधां नयेल्यर्थ: । यद्वा मया कृतो यः

संकतस्तं त्वन्नामसमर्त त्वन्नामाक्षरसहितं वेणु वादयते । अहमेतस्मित्रिकुजे तिष्ठामि,

राध त्वरितमेहीति कृष्णेन वाद्यमानो वेणुर्वदतील्यर्थ: । किं च । नन्विति संबो

धने ।ते तनुसंगतस्त्वदङ्कसंबन्धी यः पवनो वायुस्तेन चलितमागतमपि रेणं धूलीं

बहु मनुतेsधिके यथा स्याद्वमाद्रियते । अयं रेणुर्धन्यो यस्तदज्ञासज्ञिना मरुता स्पृश्यते,

अहमपि धन्यो यस्तेन रजसा स्पृश्ये, इत्येवं बहु मनुत इति भाव: ॥ ‘* रेणुर्द्रयो: ख्त्रियां

धूलिः’ इत्यमरः॥ २॥। किंच ॥ पततीति।स कृष्ण: शयनं शय्यां रचयति ॥ कथं यथा

स्यादेवम्। पतत्रिणि पक्षिणि पततिगच्छतिसतिशङ्कितंतकिंतं भवल्या उपयानं समीपेगमनं

यत्र ॥ एवं यथा स्यातत् तथा । कोटशे पतत्रे । विचलितं पत्र यस्मात्तन्न कचिद्विचलति ॥

पत्र इति पाठः सुगम एव ।। सचकितनयनं यथा स्यादेवं तव पन्थानं त्वदागमनवत्र्म

पश्यति । पत्रे मर्मरचधलाभ्यामायाता मे प्राणेश्वरीति शडूया चकितं पन्थानं पश्यतीति

भावः ।‘पतत्रं पक्षपक्षिणोः’ इतिधरणि: । तदुपयानमिल्यत्र ‘सर्वनाम्त्रो वृत्तिमात्र’ इति

पुंवद्धावः॥ ३ ॥ गमनोत्कण्ठितां दृष्ट्राह–मुखरमिति ॥हे सखि,मजीरं नूपुरं ल्यज ॥

कीदृशम् । केलैी सुलोलं चश्वलमत एवाधीरममन्दंयथा स्यादेवं मुखरं शब्दायमानम् ,

१ ‘मनुते ननु ते’ इति पाठ: । २ ‘पतत्रिणि विचलितपत्रे’इति पाठ: ।
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उरसि मुरारेरुपहितहारेघन इव तरलबलाके ।

तडिदिव पीते रतिविपरीते राजसि सुकृतविपाके।धीर० ॥।५॥

मज़ीरं नूपुरं लयज । किंभूतं मज़ीरमधीरमज्ञम् ।अत एव मुखरं वाचालम

भिसारोचितंन जानाति ॥ अथवा साध्वेतन्मञ्जीरस्य मुखरखं। यतो निमित्तनैमित्तिकें,

कुतो मखीर ध्वनाविल्यत उत्पत्ते: ॥ पुन: किंभूतम् । केलैी कीडायां सुलोलमतिलो

लम्। अत एव रिपुमिव ॥ अपिच नीलनिचोलं नीलं रक्तकृष्ण वस्त्र शीलय परिधेहि ॥

किं भूतम्। कुखे तिमिरपुलेन सहितं। अथवा सतिमिरपुलं यथा स्यात्तथाचल॥४॥

उरसीति ॥हे राधे, हे पीते, पीतवर्ण गौरि । लं मुरारेरुरसि सुकृतविपके पुण्यप

रिणामे राजसि राजयिष्यसि। वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवत्। किंभूत उरसि । उपहित

आरोपितो हारो यस्मिन् ॥ का कस्मिन्निव ॥तरलबलके घनइव मेघ इव चचलपक्षि

विशेषे ।केव तडिदिव । कदा ॥ रतिविपरीतेपुरुषायितरतिसमये । उपहितहारमुर

स्तरलबलाका घनेनोपमीयते ॥सा पीता तडिता । तस्या:पुरुषायितेचश्वलखम्॥५॥
-->-->-->-->--->-->

कमिव शत्रुमिव । रिपुरप्यधीर उत्तरलो मुखरो वाचालःकेलौ सुलोलच भवतीति म

शीरे तत्साम्यम् ॥ हे सखि, सतिमिरपुजेनान्धकारसमूहेन सहितं कुजे चल गच्छ ॥

नीलनिचोलं प्रच्छदपटं शीलय परिधेहि ॥ ‘मजीरो नूपुरोsख्नियाम्’ इत्यमरः । ‘नि

चोल: प्रच्छदपटः’ इति यादव: ॥ ४ । राधाया अत्युत्कण्ठां जनयितुमाह-उरसीति ॥

हे पीते, गौराङ्गि ।।पुनः कीदृशे । सुकृतविपाके सुकृतस्य पुण्यस्य विपाकः परिणामी

यस्यास्तादृशी । पुन: कीदृशे । उपहितहरेSापंतो हारो यया तादृशे । रतिविपरीते

रतौ सुरते विपरीते वैपरील्ये पुंसीभवनाय त्वं मुरारेरुरसि हृदये राजसि । अधुनैव

राजयिष्यसि ॥ राजसील्यत्र भविष्यत्सामीप्ये वर्तमान: । यद्वा ‘सुकृतविपाके’ 4उपहित

हारे’इति द्वयमप्युरसील्यस्यैव विशेषणम् । तदा त्वत्सुकृतस्य विपाकस्वरूपे, उपहितः

हारो यत्र तादृशे उरसील्यर्थ: । केव । तडिदिव वियुदव ।उरसि कीदृशीव । तरल

बलाके । तरलाश्चश्क्ला बलाका बकपङ्किर्यत्र तादृशे । घन इव मेघ इव । अत्र पीतवि

युतो राधाया उपमानान्मेघसजलत्वं विवक्षितम् । तदुक्तम् ‘पीता वर्षाय विशेया’ इति ॥

अत्र कृष्णस्य हृदयश्यामत्वेन सजलमेघसाम्यम् ॥ राधायाश्धधलहारस्य चचलबलाकाप

ङ्गिसाम्यम् । राधाश्याश्च तदानींतरलतया पीततया पीतविद्युत्साम्यम् । अत्र यद्यपि व

लाकाया मेघस्याधः स्थितत्वाद्वियुतश्धोपरि वर्तमानत्वाद्धारविशिष्टकृ-णोरस्थलसद्राधो

पमानं च तरलबकपङ्गिविशिष्टमेघोपरिस्थितविद्युतो विरुद्ध, तथापि मेघोपरि बकपङ्गि

र्यदि भवति तदुपरिच वियुत्तदैतादृशं राधाया उपमानं भवतील्यभूतोपमा बोध्या ।

तदुक्त दण्डिना-‘सर्वपद्मप्रभासारः समात्डत इव कचित् । तवाननं विभातीति तामभू

तोपमां विदुः’ ॥। यद्वा तरलबलाके इत्यपि राधाया एव विशेषणम् । तथा चा। हे तरल

बलाके, हे चचलकामुकील्यर्थ: । तस्मिन्कोटिकन्दर्पलावण्ये दृटे त्वमेव कामुकी सती

पुरुषायितमाचरिष्प्यसीति भावः । ‘बलाका बकपङ्गौ स्याद्वलाका बिसकण्ठिका ॥
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विगलितवसनं परिहृतरसनं घटय जघनमपिधानम् ।

किसलयशयने पङ्कजनयने निधिमिवहर्षनिर्धनम्।धीर०॥६॥

हरिरभिमानी रजनिरिदानीमियमपि याति विरामम्।

कुरु मम वचनं सत्तररचर्न पूरय मधुरिपुकामम् ॥ धीर०॥७।

श्रीजयदेवे कृतहरिसेवे भणति परमरमणीयम् ।

प्रमुदितहृदयं हरिमतिसदयं नमत सुकृतकमनीयम् ॥धीर०I८।॥

विगालितेति।हेराधे, किसलयशयनेशय्यायांवर्तमाने पङ्कजनयने पुण्डरीकाक्षे जघनं

घटय। किं भूतंजघनम्। विगलितवसनम्। खयमेव तत:परिहृतरसनं ल्यत्क्तमेखलम्।

अतएववसनपिधानरहितम् । अतएव निधिना उपमीयते।कमिव निधिमिव ।। किं भूतं

निधि जघनंचा।हर्षनिदानंहर्षस्यादिकारणम्॥६॥हरिरभिमानीति ॥ हे राधे सल्व

ररचनं यथा स्यात्तथा ममवचनं कुरु।। सखररचनं शीघ्रप्रसाधनम्। किंभूतं वचनम्।मधु

रेिपुकामं कृष्णवाञ्छांपूरय ॥न पूयते चेत् किं स्यात्।। हरिरभिमानी लवत्तो लाघवं न

सहते। पश्चात्वां ल्यक्ष्यति ॥ पश्चादपि करिष्यसि चेदि्दानीमेव कुरु ।। अन्यथेदानीमियं

रजानिरपि विरामं याति ॥ अभिसारकालोऽपि यास्यति । वर्त्तमानसामीप्याद्वर्तमानवत्

॥७॥ श्रीजयदेवेति ॥ हेवैष्णवा:,हरिं नमत नमस्कुरुत। किं भूतं हरिम्।जय

देवेSति सदयम् ॥ किंभूते जयदेवे । परमरमणीयमिदं पूर्वोक्तं भणति । तत एव

बलाका कामुकी प्रोक्ता बलाका रवको मतः’(?)इति शाश्वतः ॥। ५।॥।पुरुषायितसुखो

त्कण्ठां कारयित्वा संप्रति नायककृतरतोत्कण्ठां जनयितुमाह-विगलितमिति । हे

पङ्कजनयने पद्मनयने राधे, किसलयशयने नवपछवशय्यायां कृष्णेन रचितायां जघनं

घटय आरोपय । कीदृश जघनम् । विगलिते कोटिकन्दर्पलावण्यश्रीकृष्णदर्शनेन स्वयमेव

स्खलितं वसनं यस्य तत्। अत एवापिधानमावरणं यत्र ईहितम् । पुन: कीदृशम् ।

परित्डता दूरीकृता रसना क्षुद्रघण्टिका येन तादृशम् ॥पुनः कीदृशम् । हर्षस्यान

न्दस्य निधानं गृहम् । कमिव ॥ निधिमिव ॥ ‘रसना काचीजिव्हयो:’इति विश्व:

॥ ६ । हरिरिति ॥ हरि: कृष्णोSभिमानी मनस्वी ॥ तथा चैतावता दैन्येनापि दुर्य

हमल्यजन्त्यां त्वयि को वेदौदास्यमेवाचरेदिति भाव: । इयं रजनिरपि रात्रिरपीदानीं

विराममसवाने याति । तथाच मम वचनं ‘चल सखि कुजम्’ इत्यादि मद्वाक्यं कुरु ।

कीदृशम्। सत्वरं त्वरया वेगेन सहितं गमनं रचयेति सत्वररचनम् । मधुरिपो:

कृष्णस्य कामं वाव्छां पूरय । नायिका चात्राभिसारिका । तछक्षणं च रसार्णवे

‘मदनानलसैतप्ता याभिसारयति प्रियम् । ज्योत्ख्लीतमस्विनीयानयोग्याम्बरविभूपणा ॥

स्वयं चाभिसरेद्या तु सा भवेदभिसारिका’। इति।७॥श्रीजयदेवेति ॥ श्रीजयदेवे कवैी।

कृता हरे: सेवा येन तादृशे परमरमणीयं यथा स्यादेवं भणति सति ।। हे जना;,

हरिं कृष्णं नमत । कर्थ यथा स्यात् । प्रमुदितमानन्दयुत्तेत हृदयं यस्य तादृशम् ॥

१ ‘निदानम्’इति पाठ: ।
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विकिरति मुहुः श्वासानाशाः पुरो मुहुरीक्षते

प्रविशति मुहु: कुञ्जवं गुञ्जन्मुहुर्बहु ताम्यति ।

रचयति मुहु: शय्यां पर्याकुलं मुहुरीक्षते

मदनकदनक़ान्त: कान्ते मियस्तव वर्तते ॥ ३।

प्रमुदितहृदयम्।पुन: किं भूते जयदेवे ॥कृतहरिसेवे । किं भूतं हरिम्। सुकृतमिव

कमनीयंमनोहरम्॥ ८ ॥ इदानीं सत्वरागमनाय प्रोत्साहयति-विकिरतीति ।

हे कान्ते,तव प्रियो मदनकदनकृान्तो वर्तते मदनेनकृानिंत प्राप्तो वर्तते । तथाविध:

सनिंक करोतील्याह–त्वं नागतैवेति कृत्वा मुहुः श्वासान्विकिरति निःश्वासधारा मु

अवति । नागतैवेति कृत्वाग्रे मुहुर्वारंवारमाशा ईक्षते विलोकयति । व्याकुलतया

कस्या दिशः समेष्यतीति सर्वी एककालमिवावलोकयति । तत्राप्यदृष्ट्रा भ्रान्त: स

न्कुञ्ज प्रविष्टा भविष्यतीति मुहुर्वारंवारं कुञ्ज प्रविशति । मुहुर्मुहुरिति कोऽर्थ: ।

तत्राप्यदृष्ट्रा बहर्नियतस्तत्रैव निन्हुतइव तिष्ठतीति मुहुर्मुहुः प्रविशतीति । मुहुर्मु

हुवौरंवारं ‘कुतो नागता, किं केनचिन्निवारिता, उत कुतो भयाद्वा’ इत्यादि तस्या

अनागमनहेतुं विमृश्य मुहुवौरंवारं बहुबहुविध (गुञ्जन्) अव्यक्तशब्दं (कु

वैन्)ताम्यति ग्लापयति । अथवा वृथेदं विमर्शनम्, आगमिष्यत्येवेति मुहुः शय्यां

रचयति । तथाप्यदृष्ट्रा पयौकुलं यथा स्यात्तथा ममानुरागादागमिष्यत्येवेति मुहुरीक्षते

कीदृशं। हरिम् । सदयं दयासाहितम् । पुन: कीदृशम् ॥ सुकृतेन पुण्येन कमनीये

वाच्छनीयम् ॥ ८ ॥। श्ोकेनापि नायकस्योत्कण्ठामाह-विकिरतीति ॥ हे कान्ते,

तव प्रियो मदनकदनझुछान्त: ॥ मदन: कामस्तज्जनितं कदनं दुःखं। तेन झुकुान्तो गलानो

वर्तते । मुहुर्वारंवार श्वासान्संतापनिःश्वासान्विकिरति क्षिपति । नासापुरो नासाग्रे

मुहुर्वारं वारमीक्षते । ध्यानेनापि प्रियां पश्यामीति नासायं वीक्ष्यमाणस्त्वां ध्यायतीति

भाव: । ध्यानसमये नासाग्रवीक्षणेन मन:संयमो भवतीति नासापुर इत्युक्तम् ॥ क

चित् ‘श्चासानाशा’इति तालव्यशकारवान्पाठस्तदा श्वासान्विकिरति । अथ पुर आशा:

पुरोभागस्था दिश अनेन वत्मैनागमिध्यतीत्याशयेन दृष्ट्रा मुहुरीक्षत इल्यर्थः । मुहुर्वारं

वारं कुञ्ज प्रविशति गुञ्जञ्शब्दं कुवैन्कदाचिदनेन वत्र्मानागल्य निलीय तिष्ठतीत्याश

येन ध्याने त्वां दृष्ट्रा केलये वा कुञ्ज प्रविशतील्यर्थः । मुहुर्वौरवारं बह्वधिकं यथा

स्यादेर्व ताम्यति गलानो भवति ॥ ध्यानविच्छेदे त्वां तत्रापश्यंस्ताम्यतीति भाव: ।

कचित् ‘कूजन्मुहुस्ताम्यति’ इति पाठः। तदा कूजन्नार्तनादं कुर्वस्ताम्यतील्यर्थः। मुहुवीरे

वारं शय्यां रचयति । एतावत्कालं गुरुजनभील्या नायातात: परमायास्यतीति शय्यां

रचयतीति भाव: ॥ मुहुवोरंवारं परित आकुलं यथा स्यादेवमीक्षते । ‘नासा तु नासि

कायां स्यात्’ इति विश्धः॥ ‘आशास्तृष्णा दिशः प्रोक्ताः’ इतिच ॥ ३ ॥। पुनरपि

१ ‘नासापुरो’ इति पाठ: ॥
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खंद्वाम्येन सर्म समग्रमधुना तिग्मांशशुरस्तंगतो

गोविन्दस्य मनोरथेन च सर्म प्रासं। तम: सान्द्रताम् ॥

कोकानां करुणस्र्वनेन सदृशी दीघी मदभ्यर्थना

तन्मुग्धे विफलं विलम्बनमसौ रम्योsभिसारक्षणः॥४॥

आश्लेषाद्नु चुम्बनादनु नखोछेखाद्नु स्खान्तज

भोद्धोधादनु सम्भ्रमाद्नु रतारम्भादनु प्रीतयो: ।

| इति कदनशब्दतात्पर्यम् ॥ हरिणी छन्द: ॥ दीपकालंकार: ॥ ३ ॥इदानीं साम्प्रतमेव

. गन्तुं साम्प्रतमिति हेतुमाह–त्वद्धाम्येनेति ॥हे मुग्धे, समग्रं यथा स्यात्तथाधुना

त्वद्वाम्येन समं तव वक्रतया सहितं रविरस्तं गत: ॥ (रविः)तवाभिमानश्चोभयमे

वाभिसारविलम्बकई गतमिलर्थे । च पुनर्गोविन्दस्य मनोरथेन सह तम: सान्द्रतां

प्राप्तम् ॥ तिग्मांशावस्तं गते चन्द्रे चानुदिते तम: सान्द्र भवल्येव ॥ अयं कालोsभि

सारत्वरायै ॥ अनुच सान्द्रे तमसि मत्प्रियागमिष्यतीति गोविन्दस्य मनोरथो वृद्धि

1 प्राप्त: ॥ अनुच मम प्रार्थना कोकानां चक्रवाकानां करुणखनेन सदृशी दीर्घा जाता।

1 सदृशीति विरहाधिक्यात्करुणनिवेदकखरत्वाच ॥ तत्तस्मात्कारणाद्विलम्बनं विफलम

: भिसरणक्षणातिपातो निरर्थक: ॥ असावभिसारक्षणो रम्यो वर्तते ॥ ईदृशी प्रियवा

: दिनी प्रियसखी, सान्द्रान्धतमसं चानुकूलं, नीलनिचोलादि साधनं, प्रियतमस्त्व

..| देकतान: ॥ एवं सति गमनविलम्बने ‘मुग्धे’ इति संबोधनमैोचितीमावहति ॥ सहो

क्तिरलंकार: ॥ शार्दूलविकीडितं वृत्तम् ॥ ४ ॥ तत्रागतायास्ते बहुविधकामकौतुकं

भविष्यतीति प्रलोभयति-आन्श्लेषादिति ॥इहतमसि वर्तमाने दम्पल्योत्रींडावि

मिश्र: क: को रसो न इति न ॥ अपि तु सर्वे एव रसी भवतीति ॥ त्रीडाविमिश्रत्वे

त्वरयितुमाह-स्वद्वाष्पेति ॥ हे मुग्धे, असावभिसारक्षणोsभिसारयोग्यः क्षणो रम्य

स्ततो विलम्बनं विफलं निष्फलम् ॥ रम्यहेतुमाह ॥ त्वद्धार्षपेण त्वदीयनेत्रजलेन सह

तिग्मांशु: सूर्यः समग्रं यथा स्यात्सामस्त्येन यथा स्यादेवमस्तं गतः ॥ त्वदीयबाष्प- ..

मप्यस्र्त गर्त सूयॉsप्यस्तं गत इत्यर्थ: ॥ कचित् ‘* वाक्येन समम्’ इति पाठ: ॥ तदा'

त्वदीयवाक्येन त्वदीयवचनेन समं तिग्मांशुरस्तं गत: ॥ मयि गमनाय त्वरयन्त्यामुत्तरम

प्रयच्छन्त्यासेते वाक्यं मुखान्त्रोपलभ्यत इल्यर्थ: । तमस्तिमिरं गोविन्दस्य मनोरथेन सर्म

वाञ्छया सह सान्द्रतां निबिडतां प्राप्तं गतम् ॥ गोविन्दस्य मनोरथोsन्धकारश्ध निबिडो

जात इत्यर्थः। कोकानां चक्रवाकानां करुणस्वरेण करुणरसगभेंण (ध्वनिना )सदृशी

दीर्घा विस्तीर्णा मदभ्यर्थना संपन्ना। यथा कोकानां करुणस्वरो नानाप्रकारः श्रयत एवं

मदीया वागुत्क्तयोsपि संप्रति तवाग्रे भवन्तीति भाव: । अयं सहोक्तिनामालंकार: । त

दुक्त दण्डिना-‘सहोक्ति: सहभावेन कथनं गुणकर्मणाम्’इति ॥४॥ पुनरप्यन्धकारस्य

नैबिडचकथनेनाभिसारक्षणस्यातिरम्यतामेवाह-आश्लेषादिति ॥ इह तमसि दम्पल्योजी

ca

1

१ ‘त्वद्वाष्पेन’ ‘त्वद्वाक्येन’इतिच पाठौ ॥ २ ‘स्वरेण’इति पाठ: ।
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अन्यार्थ गतयोर्धमान्मिलितयोः सम्भाषणैजनितो

देम्पल्योरिह को न को न तमसि त्रीडाविमिश्रो रस:।५

हि सर्वमपि सर्वरसागमं भवतीति ॥ किंभूतयोर्दम्पल्यो: ॥ अन्याथ गतयो: परस्त्रीपर

पुरुषत्वेन प्राप्तयो: ।पुन: किंभूतयो: ॥ भ्रमान्मिलितयो: प्रतिकुञ्जमितस्त: परिभ्र

मणान्मिलितयो: ॥ सान्द्रे तमसि परस्परालापैरेव जानतो:॥ अथवालपैरिल्यत्र सात्वि

कभावेन खरभज्ञादेवावगमात् ॥ अथवान्यमर्थ प्रयोजनमुद्दिश्य गतयो: ॥ परस्त्रीपरपु

रुषी हि व्याजान्तरेणैव मिलतः । अन्येषां भ्रान्तिमुत्पाद्य मिलितयो: ।तमेव रसमाह

-आक्षेषादनु भयस्थायिभावो भयानक: प्रादुर्भावमासादयति ॥ चुम्बनादनु मा मेति

क्षामाक्षरोछापिनीं कान्ताकामलंप्य (?) कृतं हठवृत्येति शोकमिवानुभवन्करुणाकलि

तान्तःकरणो भवति ॥ तदनुभावे प्रोत्साहनार्थमुत्साहात्मा नखोछेखाद्नु वीरोऽवत

रति ॥ एवं साधने संमिलिते किमिदमपूर्व सुखमन्वभवमिति भावान्तरं गमितयोर्विस्म

यसहचरोऽद्भुत उद्भटतामाटीकते ॥ एवंच कामोद्वोधे नानाविलासविलसितादनुहा

ससहावस्थानो हास्य: समुछसति ॥ एवं कृतपरिकरसंकर: सकलरसचकवत्तीं। आनन्द

मधुसन्दोहमधुरो रतिसहचर: श्रटङ्काररस: समुन्मिषति ॥ तद्यतिकरादनु प्रीतयोरुत्त

रस: सर्वोsपि त्रीडासंवलित: श्रृटकारत्वे समुन्मिषति ॥ अत्राक्षेषानन्तरं चुम्बनं, ततो

नखक्षतं, तत: कामविकारा:, ततो मैथुनं, तत:प्रीति:, ततो रसभावनेति क्रमोsपि

कामशास्त्रकथित: ॥ तदुत्तं भरते–“आक्षेषचुम्बननखक्षतकामबोधशीघ्रत्वमैथुनमन

न्तसुखप्रबोधम्॥प्रीतिस्ततोऽपि रसभावनमेव कार्यमेवं नितान्तचतुरा:सुचिरं र

मन्ते’ ॥ शार्दूलविक्रीडितं छन्द: ॥ दीपकमलंकार: समुच्चयो भ्रान्तिमांच ॥ ५ ॥

यापल्यो: को न त्रीडाविमिश्रो लज्जासमन्वितो रस आविर्भवतील्यर्थ: ॥ कीदृशोर्दम्पत्यो

अन्यार्थ गतयोरन्यां नायिकामन्यनायकं चोदिश्य गतयो: ॥पुनः कीदृशो: । आक्षेषाद्नु

आलिङ्गनात्पश्धाचुम्बनं, तदनु यी नखीछेख:, तदनु यः संभ्रमः संभोगादर: का

मोद्वेगः,तदनु यो रतारम्भः सुरतारम्भः, तदनु प्रीतयोलैब्धानन्दयोःसंभाषणैजर्गनतोर

न्यनायिकानामग्राहिपत्युरन्यनायकनामग्राहिपखयाश्धालापै: कथं पति: कथभियं मे पत्नीति

स्वरविशेषेण जानतोरित्यर्थ: ॥ रतान्ते परस्परं। ज्ञातेsपि तुल्यापराधात्परस्परदोषोद्धाव

नम्। किंतु ॥ लज्जासहितःशूकाररस एवाविर्भवतील्यर्थः। अथ प्रथममाक्षेषस्ततधुम्बनं

तती नखक्षतं ततः कामोद्रेकस्तत: संभ्रमस्ततो रतान्तस्तत: प्रीतिस्ततो रसभावनमिति

कामशास्त्रसिद्ध: क्रमोsपि कथित: ॥ तदुत्के भरते-‘आक्षेषचुम्बननखक्षतकामबोध:

शीघ्रत्वमैथुनमनन्तसुखप्रबोधम् ॥ प्रीतिस्ततोपि रसभावनमेव कार्यमेवं नितान्तचतुरा:

सुचिरं रमन्ते’।॥। इति ॥ नन्वष्टधा सुरतरतमप्युक्त कामशाले। तत्रच दन्तक्षतकूजितके

शग्रहणादिकमप्युक्तम् ॥ तथा च कामशाखोक्तक्रमरक्षा नेति नवाच्यम्। तस्य निःशङ्क

केलिक्रमाभिधायकत्वादिह तु परपुरुर्ष परनारीं चोदिश्य गतयोः शङ्काकुलचित्तत्वात्संक्षि

प्तपूर्वोक्तक्रमेणैव सुरतारम्भ उचित इति भावः॥ तथाह रुद्र:-‘ईष्र्याकुलस्त्रीषु न नाय

कस्य निःशइ कलिर्न पराङ्गनासु' इति॥ तस्मादेतादृशे गाढान्धकारेते गमनविलम्बनमनु
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सभयचकिर्त विन्यस्यन्तों ईर्श तिमिरे पथि

प्रतितरु मुहु: स्थिखा मन्दं पदानि वितन्वतीम्॥

कथमपि रह: प्राप्तामड्रेरनङ्गतरङ्गिभि:

सुमुखि सुभग: पश्यन्स त्वामुपतु कृतार्थताम्॥६॥

राधामुग्धमुखारविन्दमधुपलैलोक्यमौलिस्थली

नेपथ्योचितनीलरत्रमवनीभारावतारान्तक: ॥

इदानीं त्वत्प्राप्तिरेव श्रीकृष्णस्य सर्वखमिति दर्शयन्ल्याह–सभयेति ॥ हे सुमुखि,

राधे,स सुभग: श्रीकृष्णस्वां पश्यञ्जानन्कृतार्थतामुपैतु कृतकृल्यो भवतु। अत्र दृशि

ज्ञोंने वर्तते । किंभूतां त्वाम्। तिमिरे तिमिरवति पथि मार्गे सभयचकितं स्याद्यथा दृशं।

विन्यस्यन्तीम्। सभयचकितमितिभयविस्मयस्थायिभावैी भयानकाट्टताबुक्ौ भवतः॥

निबिडे हि तमसि भयं भवत्येव ।तादृशि च भावितभयानके पथि संकेतस्थानं या

मीति विस्मय: ॥ एवं प्रियस्यापि प्रियतमेन समं समागमो भविष्यति न वेति शङ्काव

काशोsपि ॥ किंभूतां त्वम्। प्रतितरु तरुं तरुं प्रति स्तननितम्बभारभरालसतया मु

हुर्वारं वारं स्थित्वा कोऽपि मां मा द्राक्षीदिति मन्दं पदानि वितन्वतीम्। प्रतितरु

अत्र वा स मे प्रियो भविष्यतील्याशङ्कया मुहुः स्थित्वेति योजनीयम्। किंभूतम् ।

कथमपि केनचित्प्रकारेण पूर्वोक्तसखीवचननीलनिचोलादिसाधनसंपत्याभिमानपरिल्या

गेन मय्यनुकम्पया वा रह:प्राप्ताम्। पुन: किंभूताम्। अनङ्गतरङ्गिभि: कामकछोल

कलैरकैरुपलक्षिताम्। अत्र तमसो नैबिडयाद्दर्शनायोग्यत्वेsइस्पर्शनादेवज्ञातेति कृत्वा

' दृशेज्ञर्गनाथों व्याख्यात इल्याकूतम् । अत्र हरिणी वृत्तम् । अतिशयोक्तिरलंकार: ।

॥ ६ ॥ इदानीं संभोगाख्यं श्रृंटङ्गारमवतारयंस्तदापतनिकाद्वारेण सगौन्ताशिषमाह

राधामुग्धेति ॥ देवकीनन्दनः श्रीकृष्णस्खामवतु रक्षतु। किंभूतो देवकीनन्दन: ।

राधामुग्धमुखारविन्दमधुप: ॥ मुखमरविन्दमिवेति मुखारविन्द, मुग्ध च तत्

मुखारविन्दंच मुग्धमुखारविन्दम् । राधाया मुग्धमुखारविन्दं च तस्मिन्मधुप इव

मधुप: । अनेन भावी संभोगो द्योतित: ।पुन: किंभूतो हरे: । त्रैलोक्यमौलिस्थलीनां.

चितमिति भाव: ॥ ‘दम्पती जम्पती जायापती भायीपती च तौ*इत्यमर:॥ ५ ॥ पुन

रपि त्वरयितुं कृष्णोत्कण्ठामाह-सभयेति। हे सुमुखि, सुभगःशोभनःश्रीकृष्णास्त्वां .

पश्यन्कृतार्थतामुपैतु प्राशोतु । कीदृशम्। तिमिरेSन्धकरे सति पथि वत्र्मनि तदा भय

चकितं भयसहितं यथा स्यादेवं दृशं। नेत्र विन्यस्यन्तीमर्पयन्तीम् । पुनः कीदृशीं त्वाम् ।

प्रतितरु । तरु तरूं प्रति मुहु: पुन:पुन: स्थित्वा मन्दं यथा स्यादेवं पदानि वितन्वतीम्।

गाढान्धकरे तमालविटपेषु को वेदात्र कृष्णः स्थितो भविष्यतीत्याशयेन वायमेव कृष्ण

इति भ्रमात्तदन्तिकमुपेल्य पश्चाद्विशेषदर्शने सति तत उत्थाय पुनरग्रे तथेलेयेवं प्रतितरु

" स्थित्वागच्छन्तीमिति भाव: । पुन: कीदृशीम् । कथमपि शनै: शनैश्चरणाक्षेपादिना रह

१ ‘दृशौ’इति पाठ: ॥
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स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीजनमनस्तोषप्रदोषोर्दयः

कंसध्वंसनधूमेकतुरवतु त्वां देवकीनन्दनः॥७॥

इति श्रीगीतगोविन्देSभिसारिकावर्णने साकाङ्कपुण्डरीकाक्षी

नाम पश्चमः सगैः॥९ ॥

किरीटदेशादीनां नेपथ्योचितं भूषणोपचितं नीलरत्नमिव ।। पुन: किंभूतो देवकीनन्दन: ।

अवन्या भूमेभौरायावतारो जन्म येषां शिशुपालदन्तवक्रादीनां तेषामन्तकइव ॥

अन्तको यमसदृशोऽभूदल्यर्थ: ।पुन: किंभूतो देवकीनन्दन: । व्रजे सुन्दर्य: त्रज

सुन्दर्य: ॥ व्रजसुन्दरीणां जनस्तस्य मनस्तोषप्रदोषोदय इव ।। पुन: किंभूतो हरेि: ॥

विशेषइव।जातमात्र एवकंसविनाशं सूचितवानिल्यर्थ: । अत्र कंसध्वंसने गोपीनां पर

मेश्वरादन्यत्र गतिविनाशे धूमकेतुबैहद्भानुरेव प्रकाशकखात्। प्रकाशे हि खेच्छाविहा

रभङ्गो जायते । अथवा कसे: शातनार्थखाद्राधाया: कामेन यच्छातनम् । तत्र

धूमकेतुरेिव । खच्छन्दप्रदोषोदय इति यदा यदा प्रदोषोदयं वाञ्छति तदा तदा स
झे

एवेति ॥ अथवा प्रगतो दोषोदयी यस्मातेन सह कीडन्तीनां दोष एव नास्तीति ॥ ह

अथ च राधामुग्धमुखारविन्दे मधुना माधुर्य पातीति रक्षतीति । चिरं विप्रलम्भे हि "

प्रियदर्शनान्माधुर्यमुपपद्यत एवेति पदनामैौचिती । अत्र देवषछतोपमापरिकरवणें- *

पमालंकारा: ॥ शार्दूलविकीडितं वृत्तम्। पाचाली रीति: । आरभटी वृत्ति: । गील्यादि- '

पूर्वोत्क्त मेव ॥७ ॥ -

प्रल्याहवं पश्वतयारेिसैन्यं यो योजयल्याहवकुम्भकर्ण: ॥ ''

स कुम्भकणों रसिकप्रियाया: समस्करोत्पश्वतयात्र सर्गम् ॥ - ोिं

इति श्री कुम्भकणेंन विरचितायां गीतगोविन्दटीकायां ।

।रसिकप्रियायां सगोंऽगात्पश्वम: ॥

एकान्तस्थलं प्राप्ताम् । पुनः कीदृशीम्। अनङ्गतरजिभिरनङ्गस्य कामस्य यस्तरङ्गः पुनः :

पुनरुद्रोधस्तयुतैरलैरुपलक्षिताम्। अकैरित्यत्र विशेषणे तृतीया ॥। ६॥ (अत्र राधामु- ,

गधेत्यादिशोकस्य टीका-नोपलब्धादर्शपुस्तके ।)॥।७॥ |

नो भूया:(पा:) कति सन्ति तेषु विरला विद्वद्रुणग्राहिणः :

तन्मध्येSपि नवप्रबन्धगणनानिर्बन्धिनो दुर्लभा:॥ -.

द्वित्रास्तेष्वपि कैटभद्विट्‘प्रेमानुबन्धाः क्षित

वेतेषां धुर एक एव वहति श्रीशालिनाथ: प्रभु: ॥

इति श्रीमहामहोपाध्यायश्रीशकरमिश्राविरचितायां श्रीशालिनाथकारितायां

गीतगोविन्दटीकायां रसमजयौख्यायां पचम: सर्ग: ॥ ५ ॥

१ ‘तोषप्रदोषश्चिरम् *इति पाठ: ।
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धृष्टवैकुण्ठः ।

अथ तां गन्तुमशक्तां चिरमनुरक्तां लतागृहे दृष्ट्रा ॥

तचरितं गोविन्दे मनसिजमन्दे सस्वी प्राह ॥ १॥

गोर्पडकरीोराागेण रूपकतालेन गोयते ।प्र०॥१२॥

पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम्॥

तेदधरमधुरमधूनि पिबन्तम्॥

नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे॥धुवम्॥ १॥

इदानीं कुत्रचित्कुझे राधां संस्थाप्य दूती तचेष्टितं कृष्णे विनिवेदयति ॥ अथ

तामिति ॥ अथानन्तरं राधासखी तचरित राधायाश्चरितं गोविन्दे निवेदयामास ॥

किंभूते गोविन्दे।मनसिजमन्दे । किं कृल्वा। तां राधां गन्तुमशक्तां ज्ञालवा ॥ शरीरान्त

वैर्तिन्या: शतेर्दर्शनाविषयत्वेन दृट्रेति । दृशिरत्र ज्ञानार्थ: । किंभूताम्। तां चिरं

गोविन्देSनुरक्ताम् ॥ अथवा लतागृहे इति तस्याधिकरणत्वेन व्याख्येयम् । अत्रैव

लताग्रहे सड्रेतस्य कृतखात्। आयौछन्द: ॥ १ ॥ पूर्व धुवपदं व्याक्रियते ॥ नाथ

हरेइति ॥हे नाथ आवासगृहे सड्रेतस्थाने राधा सीदति अवसादं प्राप्रोति ॥

अथ पदानि ॥ पश्यतीति ॥ सा राधा रहसि रहो निमित्तान्तरनिमित्तं एकान्तनि

मित्तं वा दिशि दिशि भवन्त पश्यति ॥ सवी दिशस्तस्यास्खन्मया एव जाता इल्यर्थ: ॥

तदद्वैतमभवदिल्यर्थ: । ‘सङ्गमविरहविवेके वरमिह विरहोन सङ्गमस्तस्या:॥ सझे सापि

तथैका त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे’॥ किं कुर्वन्तम्। तदधरमधुरमधून पिबन्तम्॥
----->---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अथेति ॥ अथानन्तरं सखी तचरिते गोविन्दे गोविन्दं विषयीकृल्य प्राहोवाच ॥

कीदृशे गोविन्दे ॥ मनसिजेन कामेन मन्दे मन्दगतैौ । किं कृत्वा । तां राधां लतागृहे

कचिछतामण्डपे चिरं बहुकालं व्याप्यानुरक्तां दृष्ट्रास्मित्रेव लतागृहे केलिः कर्तव्येति

चिरकालीन तस्यानुरागं ज्ञात्वेल्यर्थ: ॥ पुन: कीदृशीम् ॥ गन्तुमशक्तां कृष्णान्तिक

प्रयातुमसमर्थाम्। ‘मन्दः खले मन्दगते मूखें खैरेऽल्परोगिणोः’इति विश्धः । भाषया

यदुवाच तद्वीतेन कथयति-पश्यतीति ॥ गीतस्यास्य गुणकरीरागी रूपकतालः ॥

गीतार्थस्तु–हे नाथ, हे हरे, राधा वासगृहे त्वद्भवतः सकाशात्सीदत्यवसन्ना भवति ॥

विशेषतस्त्वमेव तस्या अवसादकारणमिति भाव: ॥ रहस्येकान्ते दिशि दिशि भवन्तें

पश्यति । कीदृशं। भवन्तम् । त्वदधरमधुरमधूनि त्वदीयाधररूपाणि मधुरमधूनि

रि", तमास्वादयन्तम् । भावनायां स्वकीयाधरपानं कुर्वन्तं त्वमेव दिशि दिशि

। ""यतीति भाव: । यद्वा त्वच्छब्दस्त्वन्यवाचक: तथाच त्वदधरमधुरमधूनि त्वत्तोSन्यस्या

२दायिकाया अधरमधुरमधूनि पिबन्त दिशि दिशि पश्यतीति भावः । त्वच्छब्दस्तकारा

। स् १ 4गुणकरी ’इति पाठः. २ ‘त्वदधर’इति पाठ: ॥

|
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खदभिसरणरभसेन वैलन्ती ॥

पतति पदानि कियन्ति चलन्ती ॥नाथ हरे० ॥२I।

विहितविशदबिसाकिसलयवलया ॥

जीवति परमिह तव रतिकलया ॥ नाथ हरे० ॥ ३ I

मुहुरवलोकितमण्डनलीला ॥

मधुरिपुरहमिति भावनशीला ॥नाथ हरे०॥४॥

तस्या राधाया एव अधरमधून पिबन्तम्। एवमवस्थमेवेल्यर्थ: । तदधरसंसगौन्मधु

राणि मधून यान्यक्षराणि तानि श्रृंटण्वन्तम्॥ अल्यादरं श्रवणं पानमुच्यते ॥ तस्या

दरश्रवणेन तस्यालीकल्वं दद्योल्यते ॥ प्रतिवश्वनाभावात्॥ १ ॥ त्वदभिसरणेाति ॥

हे माधव,सा राधा लवदभिसरणे रभसेन वलन्ती संभजमाना ॥ अर्थौदभिसारवेगम् ॥

कियन्ति पदानि चलन्ती सती पतति ॥ तस्मात्स्थानादंधिकं गन्तुमशत्केल्यर्थ:॥ २ ॥

विहितेति ॥ सा परं तव रतिकलया रतिविज्ञानेन रातशिल्पेन परं जीवति नान्य

उपायः। किं भूतासा। विहिता कृतपाण्डुरमृणालांकुरकटका॥३॥मुहुरिति ॥ सा

महुवौरं वारमवलोकिता मण्डनानां लीला विलासो यया सा ॥इमानि तानि मण्ड

नानि तत्सुरतसमारम्भयोग्यानीति मुहुर्मुहु: कानिचित्परिदधाति ॥ किंभूता सती ।

अहं मधुरिपुरिति भावनशीला ध्यानखभावा ॥ एतेन स्त्रीयोग्यानि मण्डनानि मुक्त्वा

खाद्वरहदुःखापनोदाय पुरुषायितसुरतयोग्यानि मण्डनानि दधाना खयमेव लवद्रूपीभूय

कालमतिवाहयतील्यर्थ: । अथवा त्वदलाभात्खयमेव त्वं च राधा च भूत्वा ॥ ‘स्त्रीणां

प्रियालोकफलो हि वेश:’इति त्वचेतोहराणि मण्डनानि आदधाना वर्त्तते ॥ ४ ॥

-->--------------------------------------->---->----------------------------- ---->--------------- -->-->-->-->---------------------->---->---------->------------>---->-->------------------------------------------------------------->------>---->--------------->---------------------------

न्तोsन्यपयौय: सर्वनामगणे। पठित: ॥ तदुत्त सवौदिगणव्याख्याने प्रक्रियाप्रसादे ‘त्वच्छ

ब्दीSन्यवाची द्वि: पठित: । स्वरभेदएक उदात्तोsन्योsनुदात्त इति काशिकाकारमतम्।

ग्रन्थान्तरमते त्वेकोSकारान्तोsन्यस्तकारान्तो द्वावप्यनुदात्तौ’ इति ॥ ‘भोगावासो

वासगृहम् ॥’इति हारावली ॥ १ ॥ ननु किमिति सीदति, अत्रैव किमिति नायातील्यत

आह-त्वदिति ॥ तवाभिसारे यो रभस उत्साहस्तेन चलन्ती प्रसाधनादौ व्याप्रिय

माणा कियन्ति पदानि कतिपयानि पदानि चलन्ती त्वदन्तिकमागन्तुं गच्छन्ती पतति

स्खलति । तथा च त्वद्विरहसंतप्ता त्वदन्तिकमागन्तुमसमर्था ॥ २ ॥ नन्बेवं चेदशत्ता

तहि कथं जीवतील्यत आह–विहितेति ॥ सा परं केवलं तव रतिकलया पूर्वानुभूत

नवरतेराकलनेन जीवति । कीदृशी । विहिता विशदैर्निमैलैबिंसैर्मूणालैः किसलयैर्नव

पछवैश्च वलयाः कङ्कणानि यस्या: सा ॥ ‘कलना कालर्यो: कला’इति विश्ध: । ‘वलयः

कङ्कणे च’इल्यपि ॥३॥पुनः कीदृशी ॥ मुहुरिति ॥ मुहुर्वारंवारमालोकिता वी िRद

मण्डनैई कुटकुण्डलवनमालाभिलींला तवानुकृतिर्यया सा ॥ पुन: कीदृशी ॥ अहं मt:

रिपुरिति भावनशीला चिन्तनपरा । रहसि तव वेशं। विधायानुरागातिशयेनाहमे.

१ ‘ चलन्ती’इति पाठ:. ॥ २ ‘मण्डललीला’इति पाठ:, ॥
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त्वरितमुपैति न कथमभिसारम्॥

हरिरिति वदति सखीमनुवारम्॥ नाथ हरे०॥५॥

श्लिष्यति चुम्बति जलधरकल्पम्।

हरिरुपगत इति तिमिरमनल्पम्॥ नाथ हरे० ॥६॥

भवति विलम्बिनि विगलितलज्जा ॥

विलपति रोदिति वासकसज्जा ॥ नाथ हरे० ॥७॥

श्रीजयदेवकवेरिदमुदितम् ॥

रसिकजनं तनुतामतिमुदितम्॥नाथ हरे० ॥ ८॥

त्वरितेति ॥सा राधा अनुवारं वारं वारं सखीमिति वदति ॥ इतीति किम्।हे

सखि,हरिस्त्वरितं शीघ्र अभिसारं सछेतस्थानं कथं नोपैति कथं न याति ॥५॥

न्श्ठिष्यतीति ॥ हे हरे, सा हरिरुपगत इति कृत्वा स्रिग्धनीलत्वसाम्यादनल्पं

स्थूलं तिमिरमन्धकारं क्ष्ठिष्यति चुम्बति च ॥ किंभूतं तिमिरम् । किंचिजलधरसदृशं।

॥ ६॥ भवतीति।।हेहरे,सा वासकसजा नाम नायिका भवति । त्वयि विलम्बन

कारिणि सति विलपति विलापान्करोति रोदिति अश्रृण विमुवति । ‘दूतीमहरहः प्रेक्ष्य

सजिते वासवेश्मनि ॥ ’ यस्या न मिलति प्रेयान्सा हि वासकसजिका’इति ॥ ७॥

श्रीजयदेवेति ॥ श्रीजयदेवकवेरिदमुदितं रसिकजनं अतिमुदितं हृष्टतरं तनु

ताम्॥ अथवा रसिकजनेन मुदितं हर्ष तनुताम् ॥ ८ ॥ तथा च सङ्गीतराजे ॥

। ‘मालवीयः स्मृतिो गैडो रागस्तालोऽङ्कतालक: ॥ श्रृंटङ्कारो विप्रलम्भाख्यो रसो देवा

मधुरिपुरिति चिन्तयन्तीति भावः । लीला च हावविशेषस्तदाह वात्स्यायनः ‘प्रयोजनस्थ

चेष्टा या क्रियतेsनुकृतिः सेयं लीलोक्ता मुनिसत्तमैः’ इति (?)॥ ४ ॥ त्वरितमिति ॥

हरिस्त्वरितमभिसारकुशं। कथं नोपैत्यागच्छतीति सखीमनुवारं सा वदति ॥ ५॥

श्शुिष्यतीति ॥ सा हरि: कृष्ण उपगत आगत इति बुच्यानल्पमधिकं तिमिरमन्धकारं

श्ष्यित्यालिझति चुम्बति । कीदृशं तिमिरम् ॥ जलधरकल्पं श्याममेघसदृशम् ॥ यदा

यदोत्थाय तवान्तिकं चलति तदा तदा निकुञ्जद्वारि पुजीभूतमन्धकारं दृष्ट्रा त्वब्रमा

त्तसैथव चुम्बनालिङ्गनादिकमाचरतीत्यागन्तुमेव न पारयतीति भावः ॥ भ्रान्तिमानयमलं

कार:॥ तछक्षणं प्रागेवोत्तम् ॥ ६ ॥ भवतीति ॥ पश्धाद्विशेषदर्शने सति, भवति त्वयि

विलम्बिनि विलम्बं। कुर्वति सति विगलितलज्जा सती सा वासके लीलाग्रहे कान्ताभि

सरणाय सज्जा संभृतसकललीलोपकरणा विलपति ।। हे निष्कृप, कथमेतावदौदास्यं

मयि त्वया रचितमिति विलापं करोति। रोदिति रोदनं करौंति । वासकसजालक्षणं तु

रसार्णवसुधाकरे-‘भरतावैरति देवस्त्रीणां(?) वासस्तु वासक: ॥ स्ववासकवशात्कान्ते

समेध्यति गृहं प्रति ॥ सजीकरोति चात्मानं या सा वासकसजा’ इति ॥ *ग्रङ्कारतिलके

4भवेद्वासकसजासी सजिताङ्गरतालया’ इति ॥७॥श्रीजयदेवेति ॥ श्रीजयदेवकवेरिद

मुदित कथितम्। रसिकजन श्रृंझाररसास्वादपुरःसरभगवद्भक्तिरूपरसास्वादग्राहिणमति
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विएलूपुलकपलिः स्फीतसीत्कारमन्त .
जेनितजडिमकाकुव्याकुलं व्याहरन्ती ॥

तव कितव विधायामन्दकन्दपॉचिन्तां

रसजलधिनिमग्रा ध्यानलझा मृगाक्षी II २॥

अड़ेष्वाभरणं करोति बहुशः पत्रेsपि संचारिणि

प्रार्म खां परिशङ्कते वितनुते शय्यां चिर्र ध्यायति ॥

दिवर्णनम्॥ पदसंततितस्तेना: पाटा: खरसमुच्चय:॥ तत: पद्यानि यत्र स्युर्ल

यमध्यममानत: ॥ स प्रबन्धवरो शेयो धन्यवैकुण्ठकुडुम: ॥’ इति धन्यवैकुण्ठ

कुङ्कमनामा द्वादश:प्रबन्धः ॥ शठी नायक: गूढ़विप्रियकृच्छठ: ॥ चिन्तात्वरावती

वासकसजा नायिका ॥ तछक्षणं-‘केलीगृहमथात्मानं मण्डयत्येष्यति प्रिये ॥

सखी दूती समासिं- समगादिति’ ॥(?) ॥ १२ ॥ इदानीं तस्यास्तदेकपरत्व

माह। विपुलेति ॥ हे कितव धूर्त, सा मृगाक्षीतव अमन्दकन्दर्पचन्तामतिशयि

तकामचिन्तां कृत्वा विधाय ध्यानलमा सती स्मरजलनिधिममा >टङ्गारसागरे लीना ॥

किंभूता सा ॥ विपुला महती रोमाश्वपङ्किर्यस्या: सा।अपि किंभूता। स्फीतसीत्कारं प्रवृ

द्धसीत्कारं यथा स्यात्तथा ॥ अन्त: अर्थात् विरहेणैव जनिताभ्यां जडिमकाकुभ्यां

व्याकुलं यथा स्यात्तथा व्याहरन्ती भाषमाणा ॥‘ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलो

कै:’॥इति मालिनी छन्द: ॥ रसवदलंकार:॥१ ॥इदानीं सा राधा ध्यानादिना त्वया

सह रममाणापि साक्षात्वामलभमाना न कथंचिन्निवृत्तिमेष्यतील्याह–अड़े स्विति ।

मुदितमतिशयेनानन्दितं तनुतां विस्तारयतु ॥। ८ ॥। विपुलेति ॥ ‘‘* इत्यादि.

कन्दर्पचिन्तां विधाय। तथापि त्वं चेन्न मिलसि तदा तव ध्यानमेवाचरतील्यर्थ: ॥

कीदृशी । विपुला प्रचुरा पुलकपालिः रोमाचपङ्गिर्यस्या: ॥ ध्यानकल्पिततव करस्पशाँ

द्भतरोमाश्ववतील्यर्थ: । किं कुर्वती । काकुव्याकुलं यथा स्यात्काका ध्वनिविकारविशेषण

व्याकुलं यथा स्यादेवं व्याहरन्ती ॥ ध्यानेनैव तव करं नीवीबन्धनोन्मोचनाशत्कं परि

कल्प्य कुट्टिमिताख्यहावमाश्रिता मुध मामित्यादिनिषेध के वाक्यं कथयन्तीति भाव: ॥

पुन: कर्थ यथा स्यात् ॥ स्फीतः प्रवृद्धः सीत्कारो यत्र ॥ एवं यथा स्यात् । ध्यानेनैव

त्वइन्तनखक्षतादिकं परिकल्प्य सीत्कारं करोतीति भाव: ॥ पुन: कर्थ यथा स्यात् ॥

अन्तश्चित्ते जनितो जडिमा जाडयं यत्रैवं यथा स्यात् ॥ ध्यानकल्पितविलासबाह्मादि

समयस्तब्धाख्या (स्तम्भाख्यः) सात्विको भवति। अन्यस्यापि जलनिधिमझस्यान्तजौडयशी

तवशात्सीत्कारो व्याकुलं त्रुटियद्वर्ण यथा स्यादेवं भवतीति ध्वनिः ॥ इयं च जडताख्या

पधम्यवस्था ॥ तछक्षणं चोक्त प्राकू। कुट्टिमितलक्षणं रसार्णवसुधाकरे-‘केशाधरादियहणे

मोदमानापि मानसे ॥ दु:खितेव बहि: कुप्येद्यत्र कुट्टिमितं तु तत्’ इति ॥ ‘स्तम्भधेष्टा

प्रतिध्वनिः’इति श्रृंङ्गारदीपिका ॥ ‘काकु: स्त्रियां विकारो यः शोकभील्यादिभिध्र्वनेः’

इत्यमरः ॥ २॥पुनः कृष्णं त्वरयितुमाह-अझेष्विति ॥ हे कृष्ण, त्वया विना

१ अत्र टीकांशखुटित इव भल्यादर्शपुस्तके ।
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इल्याकल्पविकल्पतलपरचनासङ्क्ल्पलीलाशत

व्यासक्तापि विना खया वरतनुनैषा निशांनेष्यति।॥ ३।॥

किं विश्राम्यसि कृष्ण भोगिभवने भाण्डीरभूमीरुह

भ्रातयांहिन दृष्टिगोचरमितः सानन्दनन्दास्पदम्॥

हे माधव, एषा मत्सखी । एषेति एतत्पदप्रल्यक्षे व्यापारादुद्धी प्रत्यक्षीकृल्याह।

एषा वरतनुरित्येवंक्रमेण आकल्पविकल्पतल्परचनासंकल्पलीलाशतव्यासक्तापि नेप

थ्यवितर्ककिसलयशय्याविरचनलत्प्राप्युचितविलासशयनेष्वासक्तापि सती लवया विना

निशां न नेष्यति निशां नेतुं न शक्ता भविष्यतीति ॥ इतीति किम् । तान्येव

कानिचिदाह। अड़ेषु अवयवेषु त्वचित्तापहारेि आभरण करोति । कथं बहुशः ।

बहुश इति अननुरूपपरित्यागेन त्वचित्तप्रीतिकरपरिग्रहो दयोल्यते । अपि च । पत्रे

वृक्षपत्रे पतत्रिपक्षेऽपि वा । अपिशब्दातृणादिपरिस्पन्दो लभ्यते । तस्मिन्संचारिणि

संचारणशीले त्वमेव प्राप्तं परिशङ्कते विचारयति । अत्र एवकारं विनापि ‘पार्थों

धनुर्धर:’इतिवत्सर्वाणि वाक्यानि सावधारणान्येवेति कृत्वा एवकाराक्षेप: ॥ अपि च

अवश्यमागमिष्यतीति कृत्वा शय्यां वितनुते ॥ ततस्त्वामपश्यन्ती चिरं त्वमेव

ध्यायति ॥ शय्यां विरचय्य तेन सह मयात्रैव मे कामकेलय: कर्त्तव्या इति चिरं

ध्यायति। अन्योऽपि यःकश्चिन्मानसव्यथाभिभूतो रजन्यतिवाहनेSसमर्थ: स तदति

वाहनार्थ कार्यान्तरव्यासत्तया चेतो रमयति ॥ शार्दूलविक्रीडितं वृत्ते, समुच्चयोSले

कार: ॥२॥ इदानीमाशीव्र्यौजेन सगौन्तमाविष्करोति॥ किमिति ॥ गोविन्दस्य गिरो

जयन्ति सर्वेौत्कर्षण वर्त्तन्ते । भावगर्भतया वत्तुर्वेदग्ध्यख्यापनेन सर्वोत्कृष्टत्वम् ।

तत्वेन च नमस्कार्यत्वम् । किंभूता गिरो वाच: ॥ सायमतिथिप्राशस्ल्यगर्भा: ॥ सार्य

वरतनु: सुन्दरी रात्रि न नेष्यति न प्रभार्त प्रापयिष्यति ॥ कीदृशी । इत्यनेन प्रकारे

णाकल्पोsलंकारो विकल्पस्त्वदागमनशङ्का तल्पं शय्या तद्रचना संकल्पस्त्वदीयसंगादि

ध्यानमित्यादिलीलाशतव्यासड़ेSपि त्वत्सङ्गाभिलाषिण्यास्तस्या न कुत्रापि मनो रमत इति

भाव: । अलंकारादिव्यासङ्गमेवाह–अझेष्विति । अज्ञेष्वाभरणं करोतीति भावः ।

अनेनाकल्प उत्क्त: ॥ अथ च बहुशो वारंवारं पत्रेऽपि संचारिणि पक्ष्यादिचरणघातेन

चलति सति त्वां प्राप्तमागतं परिशङ्कते। अनेन विकल्प उत्तः ॥ अथ च शय्यां

शयनीये वितनुते विस्तारयति । अनेन तल्परचनोक्ता ॥ अथ च चिरं बहुकाले व्याप्य

त्वां ध्यायति चिन्तयति । अनेन संकल्प उक्त: । तथा च तवागमनप्रत्याशया एतैव्यर्ग

पारै: संप्रति कालं नयति । यदिच सर्वथा त्वया न गन्तव्र्य तदा त्वत्सङ्ग प्रति निराशा

सती रात्रि नेतु न शक्ष्यतीति भाव: ॥ अल्पताखयश्च हावो वर्णित:। तदुक्तम्-‘अल्पता

सा तु कथिता प्रियस्यागमने सति । दिदृक्षयोस्तद्वत्संभ्रममलंकृतिः’(?)इति ॥ ‘आ

कल्पवेषौ नेपथ्यम्’इत्यमर:॥ ‘तकों विकल्पः शङ्का च’इति च। ‘तल्पं च शयनीये

स्यात्तल्पमट्टकलत्रयोः’इति विश्व: । ‘संकल्पः कर्म मानसम्।’ इत्यमरः॥ ३ ॥(किं

विश्राम्यसील्यादिश्ठोकस्य व्याख्यानं नोपलभ्यतेSस्यां टीकायाम्)॥४ ॥
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राधाया वचनं तदध्वगमुखान्नन्दान्तिके गोपतो ।

गोविन्दस्य जयन्ति सायमतिथिर्मशस्त्यगर्भा गिरः॥४॥ ।

इति श्रीगीतगीविन्दे वासकसजावर्णने धृष्टवैकुण्ठो ।

नाम षष्ठः सर्गः॥ ६ ॥

कालेSतिथय: सायमतिथय: ॥ तेषां प्राशस्त्यं खागतादिसंभारेण प्रशंसा, तद्रर्भ यासां

ता: ।तथा किंविशिष्टस्य गोविन्दस्य । नन्दान्तिके नन्दसमीपे तत्ताद्यक्सड्रेतसूचना

रूपमध्वगमुखान्नि:सृतं राधाया वचनं गोपत: गोपायितुः । गां पालयतीति गोप:

गोपायते: पचाद्यच्।‘आयादयः-’इति तलोपे सावैविभक्तिकस्तसिः।तस्य गोपत: ॥

अत्र पितु: सड्रेताशङ्कां मा प्रतीक्षीदिति गोपने तात्पर्यम् । अत्र तदपहृवादपहुति

रलंकार: ॥ प्रशंसाछद्मना व्याजोक्तिरपि । पितु: समीपे तादृग्वचो लजावहमिति

तदपाकरणार्थ अप्रस्तुतप्रशंसापि । तदिति किम्।।हे भ्रात: पथिक भाण्डीरभूमरुह

इति वटवृक्षे किं विश्राम्यसि । अत्र विश्रामं मा कृथा: कुत इति हेतुगर्भ विशेषण

माह ॥ किंविशिष्टे वृक्षे कृष्णभोगिभवने ॥ कृष्णश्चासी भोगी च कृष्णाभोगी तस्य भव

नं तस्मिन् कृष्णसपाँवासे इल्यर्थ: ॥ अत्र भ्रातृपदेन भ्रातृव्यत्वम् । तेन च मत्सड्रेत

स्थानमेतदिति व्यज्यते । पक्षे कृष्णश्चासैो भोगी श्रृंटङ्गारी च तस्य निवास:। अत्रार्थद्र

याक्षेषिकृष्णशब्देन क्षेषोऽलंकार: । तहिं किं कुर्विल्याशङ्कयाह।इतो वटात्सानन्दन- ,

न्दास्पदंन यासि अपितु याहिइति लोडर्थलक्षणो लट्। सानन्दमृद्धिमत्तन्नन्दास्पदं

चेति ॥ अनेनात्र अन्यपरिल्यागेन यत्प्राथ्र्यते तत्सुलभमिति । तहिं दूरे भविष्यतील्या

शङ्कयाह। दृष्टिगोचरं आसन्नमेवं सानन्देति पथिकविशेषणं वा। सांप्रतमानन्देSपि सर्प

दंशादकुशलतामाप्स्यसीति ॥ औचितीमाह । अत्र कृष्णवटवैरालम्बनैर्विभावैश्तदपाकृ

तिनिषेधाभिव्यक्तो रतिस्थायी विप्रलम्भाख्य: श्रृंटङ्गारो रस: । आशीरुत्तरेऽलंकृती ॥

निसर्गचित्रोज्ज्वलयुक्तिसर्ग व्याचष्ट षष्ठ रसिकप्रियाया: ।

सर्ग नृपग्रामकिरीटरत्रं श्रीकुम्भकर्णस्तृणितस्मरोऽत्र ॥

इति श्रीमहाराजाधिराजाभिनवभरतश्रीकुम्भकर्णविरचिते श्रीकुम्भखा

मिमन्दरखादरे गीतगोविन्दविवरणे वासकसजावर्णने

धन्यवैकुण्ठो नाम षष्ठ: सर्ग:॥

गुणेषु ये दोषदृशः परेषां बूमः स्वदोषावरणाय किं तान् ।

स्वत: पिधास्यन्ति ममात्र दोषान्सन्तस्ततस्तानपि किं ब्रवीमि ॥

इति श्रीमहामहोपाध्यायश्रीशडूरमिश्रविरचितायां शालिनाथकारितायां

गीतगोविन्दटीकायां षष्ठ: सर्ग: ।॥
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सप्तमः सर्गः७

नागरनारायण: ।

अत्रान्तरे च कुलटाकुलवत्र्मघार्त

संजातपातक इव स्फुटलाञ्छनश्री: ।

छन्दावनान्तरमदीपयदंशुजालै

र्दिक्सुन्दरीवदनचन्दनबिन्दुरिन्दुः॥ १॥

प्रसरति शशधरबिम्बे विहितविलम्बे च माधवे विधुरा ।

विरचितविविधविलार्प सा परितार्प चकारो चै: । २ ।

नृपः कुम्भकर्ण: श्रुतं वाचिधते

मनोधीश्वरासेवने सन्निधत्ते ।

हृदीशं। परं वासुदेवं निधत्ते

वरं गीतगोविन्द गानं विधत्ते ॥

इदानीं मानिनीमानखण्डनाखण्डमण्डलं चन्द्रोदयं वर्णयन्नाह-अत्रान्तर

इति ॥ अत्रान्तरे एतस्मिन्नवसरे इन्दुर्वन्दावनान्तरमंशुदीपैरदीपयत्प्रकाशि

तवान् ॥ किंविशिष्ट: ॥ स्फुटलाञ्छनश्री: स्फुटकलङ्कशोभ: ॥ उत्प्रेक्षते ॥ कुलटाकुल

वत्र्मघातसंजातपातक इव ॥ अन्योsपि य: कश्धन यस्य कस्यचन मार्गघातं करोति

स कलङ्की भवत्येव ॥ किंभूत इन्दु: ॥ दिक्सुन्दरीवदनश्रीखण्डतिलक इव ॥

वसन्ततिलका ॥ अत्र रूपकोत्प्रेक्षे अलंकृती ॥ १ ॥ इदानीं विप्रलब्धायास्तस्या

विधुरखं। कथयति-प्रसरतीति ॥सा राधा उचै: परितापं चकार खेदं चकार ॥

कर्थ यथा भवति ॥ विरचितविविधालापं यथा स्यात्तथा ॥ किंभूता सा ॥

अतिशयविधुरा ॥ क़ सति ॥ शशधरबिम्बे प्रसरति सति ॥ उद्रच्छति सति ॥ माधवे

च कृतविलम्बे सति ॥ ‘प्रेक्ष्य दूतीं खयं दत्वा निकेतं नागत: प्रिय: ॥ यस्यास्तेन

अत्रान्तर इति ॥ अत्रान्तरेsस्मित्रवसरे । इन्दुश्चन्द्रोंsशुजालैः किरणसमूहैईन्दावना

न्तरं वृन्दावनमध्यमदीपयत्प्रकाशितवान्। दिक्पूर्वा दिक्सैव सुन्दरी कामिनी तस्या

वदनस्य मुखस्य चन्दनबिन्दुर्मण्डलाकारतिलकम् ॥ अत्र पूर्णचन्द्रो वण्र्यत्वेन बोध्य: ॥

खण्डचन्द्रे चन्दनबिन्दुसादृश्याभावात्॥ पुन: कीदृश:॥स्फुटीभूता प्रकटिता लाञ्छनक

लडूस्य श्रीःशोभा यत्र तादृशः ॥ कुलटाकुलस्य व्यभिचारिणीसमूहस्य यो वत्र्मपात:

संकेतगमनमार्गप्रतिरोधस्तेन संजातं पातकं यस्य सः । अपरस्यापि कृतपापस्य कलडूः

स्फुटीभवतीति ध्वनिः॥। १ ॥। प्रसरतीति ॥ शशधरविम्बे चन्द्रबिम्बे प्रसरति सति ॥

माधवे कृष्णे। विहितविलम्बे कृतकालक्षेपे सति ॥ विधुरा दु:खिता राधोचै: परितापं।

चकार । कर्थ यथा स्यात्। विरचितो विविधी नानाविधो विलापो यत्रैवं यथा स्यात् ।

पूर्व तदा गमनशङ्कप्यासीत् । चन्द्र उदितेsभिसारिणां कुत्र संचार इतितदागमनं प्रति

१ 4वत्र्मपात ’इति पाठ: ।
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मालवरागायतितालाभ्यां गोयते ॥ प्र० ॥ १३ ॥

कथितसमयेsपि हरिरहह न ययौ वनं

मम विफलमिदममलरूपमापि यौवनम्॥

यामि हे कमिहशरणं सखीजनवचनवश्चिता।॥धुवम्॥१॥

यदनुगमनाय निशि गहनमपि शीलिर्त

तेन ममहृदयमिदमसमशरकीलितम्॥ यामि हे०॥२॥

विना दुःस्था विप्रलब्धा तु सा मता’ ॥ आयी॥२॥ पूर्व धुवः॥ यामीति–हेसखि,

इह अस्मिन्नवसरे कं शरणं यामि ॥ किंभूताहम् ॥ सखीति ॥ सख्य एव जन इतर

जनवत् । तद्वचनेन लवमत्र संकेतस्थाने तिष्ठ तमहमानयामि कुतश्चित्कारणादत्रैव

स्थितया विप्रलब्धा ॥ इति धुवः ॥ अथ पदानि ॥ कथितेति-आत्मगतं

कथयति । ममइदं यौवनं विफलम्। किंभूतम्। अमलरूपमपि ॥ अथवा यौवनं रूपं

च द्वयमपि निष्फलम्॥ अत्रापिशब्दो भूषणकलादीनामनुक्तानां समुच्चयार्थ: । अत्र

कारणमाह-अहहइति कटे ॥ हरेि: कथितसमयेSपि संकेतितकालेऽपि वनं न ययौ

न प्राप्तवान् । यत:‘प्रियेषु सौभाग्यफला हियोषितः’॥१॥अपि च॥यदिति ॥

यद्यस्माद्धेतोर्निशि रात्रौ अनुगमनाय ॥ अर्थात् हरेरनुगमनाय गहनमपि ॥ अपि

शब्देन यत्कथमपि न क्रियते तदपि शीलितमनुभूतम् ॥ तेन कारणेन मम

इदं हृदयमसमशरकोलितं वर्तते ॥ अथवा यदिल्यव्ययं सर्वनामप्रतिरूपकं

यस्येल्यर्थ ॥ यस्यानुस्मरणाय एवं कृतं तेन हेतुना तमेव हेतुं कृल्वा मम हृदय

निराशयाधिकं विललापेति भाव: ॥ २ ॥ विविधविलापमेव गीतेन कथयाति

कथितेति ॥ गीतस्यास्य गौडमालवराग: प्रतिमठताल: ॥ गीतार्थस्तु इह विपिने कं जनं

यामि शरणम् ॥ यद्वा के जलमाकिं च यमं शरणं यामि ॥ तेन विना जलप्रवेशमझिप्रवेशं।

यमगृहं यामील्यर्थः॥ कीदृशी॥सखीजनानां वचनेन वश्चिता प्रतारिता ॥ मया हरिरानी

यत एवेति सखीजनेन प्रतारितेल्यर्थ: । सख्योsप्येवं प्रतारिकास्तदा कोsन्यो विश्वासपात्र

भवेदिति भावः। ‘को ब्रह्मात्मानिलार्केषु शमने सर्वनास्रि च । पावकेच मयूरेच

मुखशीर्षजलेषु कम् ॥’इति विश्ध: ॥ ‘शरणं गृहरक्षित्रोः’ इत्यमरः ॥ सखीवचनमे

वाह-कथितति ॥ कथितसमयेsपि सख्यग्रे स्वयमेव कथितो य: समय: कालोsस्मि

त्रवसरे मया सड्रेतस्थलमागन्तव्यमिति । यद्वा ॥ सख्या मदये यःसमयः कथितस्तदपि

बन सट्टेतनिकुजं न ययौ न गतवान् ॥ इदमारूढमेव मे यौवनं तारुण्यममलरूपमपि

निर्मलसौन्दर्यमपि विफलम् ॥ पूर्व तदागमनप्रत्याशया स्थितं संप्रल्यवधिलङ्कने नि

रवधि(4)दुःखोsपि भोगोsसमर्थः॥शरीरं ल्यक्ष्याम्येव,मम यौवनं यास्यतीति भावः॥१॥

यस्य कृष्णस्यानुगमनायानुसरणाय निशि रात्रौ गहनमपि शीलितं तेन कृष्णेन

निमित्तभूतेन मम हृदयमसमशरेण कामशरेण कीलितं विद्धम् ॥ २॥ मम मरणमेव

१ 4ललित स०’इति पाठः.
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मम मरणमेव वरमतिवितथकेतना ॥

किमिति' विषहामि विरहानलमचेतना॥यामिहे० ।३॥

मामहह विधुरयति मधुरमधुयामिनी ॥

कापि हरिमनुभवति कृतसुकृतकामिनी ॥यामिहे०॥४॥

मसमशरकोलितं वर्तते ॥ अथवा यदिति यद्वचनेनाव्यवहित मेव सखीवचनं प

रामृश्यते । यद्वचनानुसरणाय गहने शीलितं तेन तद्वचनहेतुना मम हृदय

मसमशरपीडितं वर्तते ॥ अत्र यच्छब्दस्याप्राधान्यात्समासेन निर्गुणल्वाच न प्रधा

नत्वेनान्वय: संभवी, विवक्षितार्थासमप्र्पकखात् ॥ २॥ अपि चा। ममेति-इहाचे

तनाहंचैतन्यरहिता विव्हलखमाप्ता विरहानलं विषहामि ।कथमिति विषहामीति।धा

लवन्तरमप्यस्तील्यवधार्यताम् ॥ तदसद्भावे भ्रान्तिर्मासुतु ॥ तत्सन्देहनिराकरणार्थ काम

धेनावीक्ष्यताम् । अत्र विषह्य किं शक्ताविल्यस्य(?) दिवादिखचुरादित्वभ्वादित्व

परस्मैपदिनोनसन्ति। किं विशिष्टा अहं।इतीवहेतो: वितथकेतना वितथंकेतनमावासो

यस्या: ॥ प्रियशून्यत्वात् ॥ अथवा वितथं निमन्त्रणं यस्या: सा । सखीमात्रवचनेन

हि तामनुसरणेन वा ईदृशस्य साहसस्यानुपघातात् । अथवा वितथं केतनं देही यस्या:

प्रियाप्रासेः ॥ एवं सति मम मरणमेव वरं न देहधारणम्॥ ३ ॥। अपि च॥

मामिहेति ॥ मधुरमधुयामिनी कोमला सरसा वसन्तरात्रिमी विधुरं करोति ॥

अपि न्च ॥ कापि कृतसुकृतकामिनी कृपया हरिमनुभवति ॥ एतावताऽहं मन्दभाग्या

वरमुत्कृष्टम्।तत्र हेतुमाह-इह वनेऽचेतना मूच्छ । यद्वा । अचेतना मूच्छया ज्ञानर

हिता । यद्वा । अ: कृष्णस्तत्र चेतना बुद्धिर्यस्यास्तादृशी । विरहानलं विरहाशिं। किमिति

विषहामि सहे । तथा च । इह मम दु:खस्य कोsपि ज्ञातापि नेल्यरण्यरुदितं किमिल्या

चरामीति भावः । कीदृश्यहम्। अतिवितथकतनातिशयेन वितथं मिथ्याभूतं केतनं गृहं

यस्यास्तादृशी । यद्वा । अतिवितर्थ केतनं शरीरं यस्या: सा ॥ तथा च । निरुपमसौ

न्दयर्गलयमपीद शरीरं तेन विना विफलमिल्यर्थ: । अतिवितथकेतनमिमं स्वपर्ति विहा

यान्यपुरुषमभिसतवंतीलेयेवंरूपलाञ्छनं यस्यास्तादृशी । तस्मिन्मिलिते लक्षणमपीद न

मे दुःखाय स्यात् । संप्रति तु मृषालक्षणमात्र मे दुःखदमिति भाव: । ‘केतनं लाव्छने

काये गृहे चोपनिमन्त्रणे ।।’इति विश्वः । ‘षह मर्षणे’ इति चुराद्यन्तर्गणयुजादौ पर

स्मैपदी विकल्पेन णिजन्त: पठित: ॥ तस्य णिचोSभावे विषहामीति प्रयोग: । ३ ॥

मामित्यादि ॥ अहहेति खेदे । इयं मधुरा मनोहरा मधुयामिनी वसन्तरात्रिर्मा वि

धुरयति विकलयति । कापि कृतं पुण्यं यया एतादृशी कामिनी हरिं कृष्णमनुभवति ॥

केलिसमये पश्यति । ‘विधुरं स्यात्प्रतिक्षेषे विधुरो विकलेSन्यवत्’ इति विश्व: ॥

‘मधुरं सरसे शेयं स्वादुन्यपि मनोहरे’इति धरणिः । ‘स्याद्धर्ममस्त्रियां पुण्यश्रेयसी सुकृर्त

९,

१ ‘* किमिह वि० * इति पाठ:.
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अहहकलयामि वलयादिमणिभूषणम्।

हरिविरहदहनवहनेन बहुदूषणम्॥ यामि हे०॥५॥

कुसुमसुकुमारतनुमतनुशरलीलया ॥

स्रगपि हृदि हन्ति मामतिविषमशीलया ॥ यामिहे०॥६॥

अहमिह निवसामि न गणितवनवेतसा ॥

स्मरति मधुसूदनो मामपि न चेतसा ॥ यामि हे० ॥७॥

यतस्तत्प्राप्यर्थ मया प्रयत्न: कृतः, अन्यया च हरिरतसुखमनुभूयते ॥४॥ अपि च

अहहेति ॥ अहहइति खेदे।हरिविरहदहनवहनेन वलयादिकं मणिभूषणं बहुदूषर्ण

कलयामि । यतः ‘स्त्रीणां प्रियालोकफलो हिवेषः’इति।॥५॥ अपिच।कुसुमेति ॥

हे कान्त,हृदिवर्तमाना स्रगपि मामतनुशरलीलया कामबाणखाभाव्येन हन्ति ॥ मया

पुष्पस्रगिति धार्यते तस्याश्च स्मरशरमयखात् हननखभाव: । अत एवातिविषम

शरलीलया । अति विषमीयते यस्मिन्निल्यतिविषमं तच्छीलं यस्या: सा तथा ॥ अथवा

मां हृदि मनसि हन्ति मनो विध्यतील्यर्थ: । अत एव विषमशीलया अन्यशरेभ्यो

विषमखभावया । तथाच‘अपूर्वयं धनुर्विद्या मन्मथस्य महात्मन: ॥ शरीरमक्षतं

कृत्वा भिनत्यन्तर्गतं मन:’॥ किंभूतां कुसुमादपि सुकुमारतेनुं यो हि यस्माद्धीनबल:

सत सुखेन हन्ति ॥ ६ ॥ अपिच ॥ अंहमिति ॥ हे कान्त, अहमिहकुखे नग

णितवनवेतसा निवसामि न गणितानि वनानि वेतसाश्च यया सा ॥ वनवेतसग्रह- "

णमन्येषामपि वनस्थविषमाणामुपलक्षणार्थम् ॥ तेन दुलैङ्घयमप्युछङ्क्य न चिन्ताहमागता

परं मधुसूदनसुतु मां चेतसापि न स्मरति ॥ अतीव युद्धाभिनिवेश: संभोगपराङ्घुखो

वृषः’इत्यमरः॥४॥ अहहेति ॥ अद्भुते । वलयादिमणिभूषणं कटकादिमणिखचि

तमलङ्कारं हरिविरहदहनवहनेन कृष्णविरहाशिधारणेन बहुदूषणमनेकदोर्ष पश्यामि ॥

स्त्रीणां प्रियाण्याभरणानि ॥ तान्यप्यधुना भारभूतानील्यद्भुतमिति भावः ॥५॥कुसु

मेति ॥ स्रगपि पुष्पमालापि ॥ अतनुशरलीलया अतनु: कामस्तस्य ये शरास्तेषां लीलया

मां हृदि हन्ति ताडयति ॥ कामबाणा अपि पुष्पाण्येव । स्त्रगपि पुष्पमयीति तछीलया

हन्तीति भावः। कीदृश्याsतनुशरलीलया । अतिविषमशीलया अतिशयेन विषमं शीलं

स्वभावो यस्यास्तादृश्या ॥ अन्यबाणा हि क्षिप्ता: सन्त: क्षतमुत्पाद्य चिन्ति ॥ कामबाणास्तु

हृदि संगताःक्षतमकृत्वैवान्तरे च प्रान्तीति विषमशीलतेति भाव: । कीदृशीं माम् ।

कुसुमसुकुमारतनुं पुष्पकोमलाङ्गीम् ॥ ६ ॥ अहमिति ॥ अहमिह निकुले वसामि ॥

कीदृशी । न गणिता न संभाविता वनवेतसा विपिनस्य वेत्रलता यया सा ॥ मधुसूदन:

कृष्णो मां चेतसा न स्मरति । अपि चेतोमात्रसाध्यां स्वयं स्मरणमपि न करोति

अन्यस्य का वातेंति चेतसेल्यनेन ध्वनितम् । अन्यथा स्मरणस्य चेतोSजन्यत्वेन

चेतसेल्यस्य वैय्यथ्र्यापत्तेः । न गणितेत्यत्र नशब्देन निषेधवाचकेन समासः॥ न तु नष्न्

शब्देन । नञ्ना सह समासेsगणितति स्यात् । यद्वा नञ्न् शिरचालने । तथा च गणितः

प्रतिलतं कृष्णमन्वेषयन्त्या परिसंख्याता वनवेतसा यया सा । यद्वा । अहमिह वने किं
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हरिचरणशरणजयदेवकविभारती ।

वसतु हृदि युवतिरिव कोमलकलावती ॥ यामि हे०॥८॥

तार्तिक कामपि कामिनीमभिस्टत: किंवा कलाकेलिभि

बैद्धो बन्धुभिरन्धकारिणि वनाभ्यणें किमुद्धाम्यति ॥

कान्त: हकृान्तमना मनागपि पथि प्रस्थातु मेवाक्षम:

सड़ेतीकृतमखुवखुललता कुखेsपि यन्नागत: ॥ ३ ॥

भवतीति व्यङ्ग्यम् । न गणितेल्यादौ निषेधार्थ नकारेण समास: ॥ ‘अधुनीत खग:

स नैकधा’इतिवत्। शेषविवक्षाभावान्मां स्मरतील्यत्र न षष्ठी ॥ ७॥ अपि च

हरिचरणेति ॥हरिचरणौ शरणं गृहं यस्या: सा चासौ जयदेवकविभारतीच ॥

अथवा हरिचरणेति जयदेवविशेषणम् ॥ तत्र शरणं रक्षितृ हृदि वसति ॥ अर्थौद्भत्का

नाम्। किंलक्षणा कोमला कलावतीच।तथाच सङ्गीतराजे–“राग: स्यात्स्थानगौ

डाख्यस्तालो वर्णयती रस: ॥ श्रृंटङ्गारो विप्रलम्भाख्य: प्रमदा मदनाकुला ॥ पक्ष

नामावले: पाटा गुम्फिता यत्र गीतके ॥ स्निग्धमधुसूदनोऽयं रासावलयनामक: ॥

प्रबन्ध:पृथिवीभत्री प्रबद्ध: प्रीतये हरेः’ ॥ इति स्निग्धमधुसूदनरासावलयनामा

प्रबन्धस्त्रयोदश: ॥ ८॥ राधा तदनागमने खगतान्हेतून्वितर्कयति-तात्किमिति ॥

यद्यस्मात्कान्त: कामुक: सड्रेतीकृतमकुवडुललताकुलेsपि यन्नागत: मनोहरवेतसल

तागृहेSपि यन्नायासीत्तत्तस्मादहमिति वितर्कयामि ॥ तमेव वितर्कमाह-कामपीति ॥

कांचित्कामिनीमभिस्त: किमन्यकामिन्यर्थगत:॥अथवामामत्र संकेतस्थाने विहायकथ

मन्यत्र विहरेष्यतील्याशडूयाह-कलाकेलिभिर्बन्धुभिर्बद्ध: किम्।कलेति। विलासकीडा

परैः॥मामभ्युपगच्छन्नन्तरापि कीडावशो जातः॥अथवा मां विहाय अन्यत्करोतीति वि

चारेणाप्यलम् । किंतु मामेवाभिसरन् मामलभमान इतस्तत: सान्द्रेऽन्धकरे वनसमीपे

नातिवसामि । अपि तु निवसाम्येव । शेषं पूर्ववत् । विप्रलब्धा चेयं नायिका ॥

तछक्षणम्-‘कृत्वा संकेतमप्रासे दयिते व्यथिता तु या । विप्रलब्धेति सा प्रोत्क्ता बुधै

रस्यास्तु विक्रिया । निर्वेदचिन्ताश्रेष्टासु मूच्छौनिःश्धसितादयः’इति ॥७॥हरिचर

णेति ॥ हरेश्चरणौ शरणं यस्य तादृशो जयदेवकविस्तस्य भारती वाणी हृदि हृदये

वसतु ।। अथौत्कृष्णस्य भक्तानाम् । कीदृशी भारती ॥ कोमलानिछुरवर्णा कलावती

विचित्रकलायुक्ता ।। केव । युवतिरिव ॥ कीदृशी ॥ कोमला मृद्रङ्की । कलावती चतुः

घष्टिकलाकुशला ॥। ८ ॥। तत्किमिति ॥ कान्तः कृष्णः संकेतीकृतो मञ्जुर्मनोहरो

वजुललताकुञ्जो वेत्रलतागृहं तत्रापि यत् यतो हेतोनौगतस्तत्कामपि कामिनीं किमभि

स्तः ॥ अन्यस्याः कस्याश्चिदभिसारभूर्मि प्राप्त इति किमु इत्यर्थः । यद्वा ॥ बन्धुभिगाँ

पभूमि प्राप्तः कलाकेलिभिः कौतुककलाभिर्बद्धो नियन्त्रितः किमु । यद्वा ॥ अन्धकारिणि

घनतरतरुच्छायायां निबिडान्धकारे वनोपान्ते संकेतीकृतविपिनसमीपे संकेतस्थलमप्राप्य

भ्राम्यति किमु परिभ्रमणं किं करोति ॥ संशयान्तरमाह-झुछान्तमना इति ॥ प्रकृतकिमु

शब्दोSत्रापि संबध्यते । तथा च । कुान्तं मद्विक्षेषे दुःखेनोपतप्तं मनो यस्य ॥ एतादृश:
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अथागतां माधवमन्तरेण सखीमिर्य वीक्ष्य विषादमूकाम् ॥

विशङ्कमाना रमिर्त कयापि जनार्दनं दृष्टवदेतदाह॥४ ॥

वसन्तरागायतितालाभ्यां गीियते । प्र० १४

समरसमरोचितविरचितवेशा I

गलितकुसुमर्दरविलुलितकेशा ॥ १ ॥

कापि मधुरिपुणा विलसाति युवतिरधिकगुणा ॥ धुवम्॥

परिभ्राम्यति। अथवातदपि न घटते ।अथवा कृान्तमना:सन्पथि मार्गे प्रस्थातुमेवा

क्षमइति सुस्थितम्॥ शार्दूलविक्रिडितं वृत्तम् ॥ संशयोऽलङ्कार:॥३॥ अथ सखीविषा

दानुमितं कृष्णस्यान्यासक्तत्वं वितर्कयन्नाह–अथेति ॥इयं राधा अथानन्तरं कृष्णं

विना आगतांसखीं वीक्ष्य दृष्ट्रा तत्प्रल्यक्षीकृतमिव यथा स्यात्तथा तद्वक्ष्यमाणमाह ॥

किंभूतां सखीम् ॥ विषादमूकामकृतकार्यत्वाद्विषण्णतया प्रतिवत्तुमक्षमाम् ।

किंभूता राधा जनार्दनं कयापि कान्तया रमितं विशङ्कमाना ॥ सखीविषादान्यथा

नुपपत्याऽन्यासङ्गो व्यज्यते ॥ उपेन्द्रवज्रत्रा वृत्तम् ॥ ४ ॥ इदमेव प्रथयाति ॥ तत्र ''

पूर्व धुवपदम्॥ कापीति ॥ सखि कापि युवति मधुरिपुणा सह विलसति ॥ किं

भूता ॥ अधिकगुणा: सौन्दर्यौदयो यस्या: । अथौन्मत्सकाशात् ॥ मां विहाय

यया रमत इति । मधुरिपुरिल्यनेन तंस्य माधुयौनभिज्ञत्वं दद्योल्यते ॥ तेन अधिकगुणे

ल्यनेन मत्तो हीनेति व्यज्यते ॥ अथ पदानि । स्मरेति । किंभूता कापि स्मर

समरोचितो विरचितो वेष: प्रसाधनं यया सा । स्मरसमर: कामकेलि: ॥ अथवा

स्मरोपलक्षित:समरइव समर: । अपि किंभूता । रतिविमर्दनेन विगलितपुष्पै

प्रस्थातुमक्षम: ॥ ततचलितुमेवासमर्थ:इति किमु इत्यर्थ: । उत्का चेयं नायिका

‘उत्का भवति सा यस्या: संकेतं नागत: प्रिय: । तस्यानागमने हेतुं चिन्तयल्याकुलं

यथा ॥’इति ॥ ३ ॥ अथेति ॥ अथानन्तरमियं राधा एतद्वक्ष्यमाणं। दृष्टवदाह उत्क्त

वती । यथा कस्य कियदृत्तान्तः केनचित्साक्षादृष्टः कथयति तद्वदित्यर्थ: । किं कृत्वा ॥

सखीं माधवमन्तरेण कृष्णं विनागतां वीक्ष्य दृष्ट्रा । अत एव विषादेन मूकां मौनाम् ।

कीदृशी ॥ जनार्दनं कृष्णं कयाचिन्नायिकया रमितं शङ्कमाना तकैयन्ती । जनार्दनमित्यु

चितपदोपपत्या ॥ ‘‘ । तथा च जनानामर्दनस्वभावो यस्तस्य मम तापजनकत्वमु

चितमेवेति भाव:॥ ४ ॥ तदेव गीतेन कथयति-स्मरेति ॥ गीतस्यास्य वसन्तरागः ॥

एकताली ताल: । गीतार्थस्तु कापि युवतिर्मधुरिपुणा कृष्णेन विलसति रमते । अत

एवाधिकगुणा अधिक: सैौन्दर्यादिगुणो यस्या: सा ॥ मत्संकेतागमनोत्सुकमपि कृष्णं

गुणैरपत्डत्य रमितवती ॥ मत्तोsप्यधिकगुणेति भाव:। युवती विलसतील्यनेन कामिकर्त

कविलासकथनाद्विपरीतरतमुक्तम् । कीदृशी । स्मरसमरः कामसंग्राम: ॥ सुरतमिति

यावतत् । तत्रोचितो योग्यो विरचित: कृतो वेश आभरणं यया सा ।। पुन: कीदृशी ॥

गलितःस्खलितःकुसुमभरो यस्यास्तादृशी । विलुलितः कृष्णेन कचग्रहपूर्वकं चुम्बना

दानेन स्त्रस्ताः केशा यस्याःसा । विपरीतरते च नायिकायाः केशग्रहणपूर्वकमेव

१, ‘* कुसुमभरवि० ’इति पाठ:, >.
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हरिपरिरम्भणवलितविकारा ।

कुचकलशोपरितरलितहारा ॥ कापि० ॥ २॥

विचलदलकललिताननचन्द्रा ॥

तदधरपानरभसकृततन्द्रा ॥ कापि०॥ ३ ॥

चचलकुण्डलदलितकपोला ॥

मुखरितरसनजघनगतिलोला ॥ कापि० ।४ ॥

दयितविलोकितलज्जितहसिता ॥

बहुविधकूजितरतिरसरसिता ॥ कापि०॥५॥

रीषद्विछलिता:केशा यस्या:सा॥ अनेनोचेतनास्या:पुरुषायितत्वं व्यज्यते ॥१॥ अपिच

हरीति ॥पुन: किंभूता ।। हरिपरेरम्भणेन वलित: संभक्तो विकार: कामोपलक्षितो

मानसो भावो यस्या: ॥ कुचकलशयोरुपरेि तरलश्चश्वलो हारो यस्या: ॥ अत्रापि

हारतरलत्वंपुरुषायितमभिव्यनक्ति ॥ २ ॥ अपि च । विचलदिति ॥ पुन: किं

भूता ॥ विचलदलकैर्ललितो मनोहरो मुखचन्द्रो यस्या:सा तथा ॥पुन: किंभूतातदध

रपानरभसेनहर्षणकृतातन्द्रा सुखजनितालीकनिद्रा यया।॥३॥अपिच ॥ चेश्वलेति ॥

किंभूता। चश्वलकुण्डलाभ्यां ललितौ (दलितौ)कपोलैी यस्या:॥पुन: किंभूता ।मुखरितर

सना याजघनगति:जघनस्य गतागतं तया लोला ॥४ ॥ अपि च ॥ दायितेति ॥

किंभूता ॥ लजिता चासौ हसिता च लजितहसिता । दयितविलोकितेन लजित

हसिता ॥ अपि च किंभूता ॥ बहुविधानि कूजितानि पारावतादीनामव्यक्तशब्द

चुम्बनं काय्र्यमित्युत्तं प्राकू । ‘अस्त्रियां समरानीकरणाः’इत्यमरः । ‘वेशो वेश्यागृहे

प्रोत्को नेपथ्ये गृहमात्रके ।’ इति विश्व: । १ ॥पुन: कीदृशी । हरीति ॥ हरे:

परिरम्भणेनालिङ्गनेन चलितो जातो विकारो रोमाधादिर्यस्या: सा ॥ पुन: कीदृशी ।

कलशाविव कुचौो तत्र तरलितश्चश्चलो हारो यस्या: सा । २ ॥ पुन: कीदृशी ॥

विचलदिति ॥ विचलद्धिश्चधलैरधिकैधूर्णकुन्तलैर्ललितो मनोहर आननचन्द्रो यस्याः

सा । लालित्यं चालकानां कलडूसादृश्यान्मुखे चलत्कालडूवत्वं चन्द्रमसः प्रतीयते ।

पुन: कीदृशी । तस्य कृष्णस्याधरपानरभस: । तेन कृता चक्षुर्निमीलनेनाविष्कृत

तन्द्रा रतिसुखानुभवजनिता निद्रा यया सा ॥ ३॥पुनः कीदृशी । चञ्चलेति ॥

चचलाभ्यां कुण्डलाभ्यां दलितौ मृदितौ कपोलौ यस्या: सा ॥ कुण्डलयोश्चाचल्यं

पुरुषायितासकलनायिकातनुचाधल्यं भवत्येव ॥ पुनः कीदृशी ॥ मुखरितेति ॥

मुखरिता शब्दायमाना रसना क्षुद्रघण्टिका यस्य ॥ तादृशस्य जघनस्य गल्या गतेन

लोला चचला ॥ ४ ॥पुन: कीदृशी । दयितेति ॥ दयितस्य कृष्णस्य विलोकितेन

वीक्षणेन लजितहसिते लजाहास्ये यस्या: सा ॥ यद्वा दयितविलोकिते च लजिता

लजावती हास्ययुक्ता चेत्यर्थ: । पुरुषायमाणायास्तस्याध:स्थितस्याजनायमानस्य कृष्णस्य

१ 4 णचलित० ' इति पाठ:.



१०२ गीतगोविन्द्काव्यम् [सर्गः ७

विपुलपुलकपृथुवेपथुभङ्गा ॥

शवसितनिमीलितविकसदनङ्गा ॥ कापि०॥ ६ ॥

श्रमजलकणभरसुभगशरीरा ॥

परिपतितोरसि रतिरणधीरा II कापि० ॥ ७॥

नुकरणानि यत्र तद्यथा स्यात्तथा रतिरसेन रतिरागेण रसिता शब्दिता ॥ अथवा बहु

विध कूजितमव्यक्त: शद्वो यत्र तेन रतिरसेन शब्दिता ॥ ५ ॥ अपि च ॥

विपुलेति। विपुला बहवःपुलका रोमावा यत्र असौ विपुलपुलकः पृथू रोमाश्वभह

स्तरङ्गो यस्या भङ्ग इव भङ्क: ॥ श्वासितनिमीलिताभ्यां विकसन्प्रकटीभवन्नङ्क:

एतछक्षण: कामो यस्याः ॥ ६॥ अपिच ॥ श्रमजलेति ॥ किंभूता ॥ स्वेद

बिन्द्वट्ठतशरीरा ॥ अपिच किंभूता ॥ उरसि पतिता ॥ अर्थोद्धरेः ॥ रती रण इव

-------------------------------------------------

दर्शनेन लज्जा हास्यं च तस्या अभूदिति भावः ॥ लज्जितहसितेत्यत्र प्रथमव्याख्याने

नपुंसके भावे क्त: । द्वितीयव्याख्याने लज्जाधातोहौस्यवाचकस्य धातोश्चाकर्मकत्वात्‘ग

त्यथौकर्मक-’इत्यादिना क्त: ॥ पुन: कीदृशी ॥ बहुविध पिकशिखिकलहंसादीनामिव

नानाप्रकारं कूजितं शब्दिर्त यत्र ॥ एतादृशो रतिरस:सुरतरसस्तेन रसिता हृष्टा । यद्वा ॥

बहुविधं नानाप्रकारं पारावतादीनां यत्कूजितं तद्वद्रतिरसे रसितं शब्दितं यस्याःसा ।

‘रसितं शब्दिते हृटे’इति कोशः॥ ५ ॥ पुनः कीदृशी । विपुलेति ॥ विपुला:

प्रचुरा ये पुलका रोमाधास्तेषां पृथुर्महान्यो वेपथु: कम्पस्तस्य भङ्गस्तरको यस्याः

सा ॥ रोमाचकम्पयोरुत्तरोत्पत्या तरङ्गसाम्यम् । ‘भङ्गस्तरड़े रुद्धेदे भङ्गो जयविपर्यये ।'

इति विश्वप्रकाश: । पुन: कीदृशी ॥ श्धसितं सुरतायासजनितो निश्चासी निमीलितं

परमानन्दावाप्तिजनिते नेत्रनिमीलनं ताभ्यां विकसन्प्रकटीभवन्ननज्ञ: कामो यस्या: सा ॥

- श्धसितेल्यनेनानन्दावाप्तिसान्निध्यं कथितम् ॥ तदुत्त रतिरहस्ये–“मुहु: स्वजनाक्षेष:

सीत्काराचितलजितम् । हुझरोच्छुसितं नाय्र्या वीर्यसान्निध्यसूचकम्’॥ इति ॥ निमी

लितेत्यनेन चयुतिकाल: कथित:। तदुक्त तत्रैव-‘मूच्छना मीलनं चाक्ष्णोश्युतिकालस्य

लक्षणम् ।’इति ॥ ६॥ पुनः कीदृशी । श्रमजलेति ॥ श्रमजलकणेन सुरतायासज- '

नितप्रस्वेदबिन्दुसमूहेन सुभगं मनोहरं शरीरं यस्याः सा ॥ त्रुटितहारेsपि वक्षस

स्वेदबिन्दुर्मुक्ताहारशोभाजननात्सुभगशरीरेति भाव: । पुन: कीदृशी ॥ उरसि कृष्णस्यो

रसि परिपतिता ॥ पुन: कीदृशी ॥ रतिरणे सुरतसंग्रामे धीरा पण्डिता ॥ अनेन

सुरतान्तकाल उत्क्त: ॥ तदुत्कं रतिरहस्ये-‘अझे स्वेद: श्थत्वं चकेशवख्त्रादिसंस्ति:(?)।

जाते चयुतिसुखे नाय्र्या विरामेच्छा चजायते ॥’ बन्धश्चार्य हंसलीलकाख्यः। तदुर्त |

।

1.

रतिरहस्ये-‘नारी पादद्वयं दत्वा कान्तस्योरुयुगोपरि ॥ कटिमान्दोलयेदाशु बन्धोsर्य
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श्रीजयदेवभणितहरिरामतम्॥

कलिकलुर्ष जनयतु परिशमितम् ॥ कापि०॥८॥

विहरपाण्डुमुरारिमुखाम्बुजद्युतिरर्य तिरयन्नपि वेदनाम्।

विधुरतीव तनोति मनोभुव: सुहृदये हृदये मदनव्यथाम्॥५।

रतिरण: तत्र धीरा स्थिरा ॥७॥ श्रीति ॥ इदं श्रीजयदेवभणितं विपरीतरताभि

(योग)कीडितं कलिकछर्ष परेिशमितं जनयल्विति शान्ति नयतु ॥ ८ ॥ तथाच

सङ्गीतराजे ‘ श्रीरागो यत्र राग: स्यात्तालसुतु द्वतमण्ठक: ॥ वर्णनं वासुदेवस्य राति

स्तव्यल्यये स्त्रिया: ॥ पदेभ्य: पाटसन्तानं खरास्तेनास्तथैवच ॥ प्रयोगश्व भवेद्यत्र स

प्रबन्धवर: स्मृत: ॥ हरेरमितचम्पकवणेंभ्य: शेखराभिध:’॥ इति हरिरमितचम्पक

शेखरनामा चतुईश: प्रबन्ध: ॥ इदानीं विरहातुरा राधा चन्द्रमुद्दिश्याह-विर

हेति ॥ अये कोमलमन्त्रणे।।हे सखि,अयं विधुःहृदये अर्थात् मम अतिमदनव्यथां

तनोति ॥ किंभूत: ॥ मनोभुव: मदनस्य सुहृन्मित्रम् ॥ मुरारेर्विरहावस्थास्मरणेनाह ॥

किंभूतः ॥ विरहेण पाण्डु: यन्मुरारिमुखाम्बुजं तस्य दुतिरिव दुतिर्यस्य ॥ अत एव

वेदनां तिरयन्नपि आच्छादयन्नपि ॥ एतदुत्कं भवति ॥ पूर्व मदीयविरहपाण्डुमुरारि

मुखकान्तिमत्वेन मम वेदना नाशयन्नपि कामसुहृत्वेन वेदनां करोत्येव ॥ तदप्राप्त्यापि

यदपक्षया तस्य स्थितखाहुःखं नाभूत्सांप्रतमन्यासत्कं तंज्ञाल्वा मया स्थातुं न शक्यत

हंसलीलकः’ इति ॥ ‘लवलेशककणाणवः’इत्यमरः॥७॥ श्रीजयदेवेति ॥ श्रीजयदेवेन

भणितं यद्धरे: कृष्णस्य रतिरमितं क्रीडितं कले: कलियुगस्य कलुर्ष पापमथौंच्ड्रोतृणां

पाठकानां च परिशमितं जनयतु नष्ट करोतु ॥ ८ ॥। संप्रति चन्द्रोsप्ययमधिकतरं

व्यथयतील्याह-विरहेति ॥ अये इति विषादे ॥ अयं दृश्यमानधन्द्रो मम त्डदये

मदनव्यथां कामपीडां तावदधिकं यथा स्यादेवं तनोति विस्तारयति ॥ कीदृश: ॥

विरहेण मद्विक्षेषेण पाण्डु धूसरं यन्मुरारेः कृष्णस्य मुखाम्बुजमाननपबं। तद्युतिर्यस्य

स: ॥ तथा च ॥ तादृशकृष्णमुखाम्बुजचन्द्रदर्शने कृष्णस्य मुखाम्बुजस्य स्मरणादति

व्यथा जायते इति भाव: । किं कुर्वन् । वेदनामपि तिरयंस्तिरोहितां कुर्वन् । तथाच ॥

चन्द्रदर्शनेन तथा विवेकोन्मूलनं भवति कृष्णमुपायेन कृतापराधमपि तमेव मनः

स्मरतीति भाव: ॥ व्यथाजनकत्वे हेतुमाह-मनोभुव इति ॥ मनोभुव: कामस्या

सुहृन्मित्रम् ॥ तथा च निकटस्थितस्यापि कृष्णस्यानुसरणं मया न कृतमिति मदनाशा

लङ्कनात्कामो मे वैरी जातः ॥ सख्युस्तस्य साहाय्र्य चिकीर्षता चन्द्रेणापि व्यथा

जन्यत इति भावः॥ चन्द्रस्य कृष्णमनोजन्यत्वेन कामस्य मनसिजले नैव प्रसिद्धेः ॥

सोदरत्वेन कामचन्द्रयो: सौहार्दत्वाचा मनोभुवपदेन कामस्योपादानम् । तथा च

श्रुति: ‘चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूयोंsजायत’॥ इति ॥‘वेदना शानदुःखयोः॥ भये

क्रोधे विषादेच संभ्रमे स्मरणेsपि च’॥इति विश्वः। ‘तिरोsन्तद्धों तिर्यगथें’इतिच ॥५॥



१०४ । गीतगोविन्दकाव्यम् [सर्गः७

गुजैरीोरागैकतालीतालेन गोयते ॥ प्र०१५ ।

समुदितमदने रमणीवदने चुम्बनवलिताधरे ।

मृगमदतिलकं लिखति सपुलकं मृगमिव रजनीकरे॥ १ ॥

रमते यमुनापुलिनवने विजयी मुरारिरधुना।॥धुवम्॥

घनचयरुचिरे रचयति चिकुरे तरलिततरुणानने ॥ ।

कुरबककुसुर्म चपलासुषर्म रतिपातिमृगकानने ॥ रमते० ॥२॥

इति भाव: ॥ द्रुतविलम्बितं वृत्तम् ॥ १ ॥ इदानीं राधा विव्हलिते मनसि तत्ख

रूपमेव निरूपयति ॥ अत्र पूर्व धुवपदम् ॥ रमत इति ॥ अधुना मुरारिर्यमुनापु

लिनवने रमते । अत्र मुरारिपदं कामुकस्य कार्कश्ये रल्यभावं दद्योतयति । किंभूत: ॥

विजयी मां पराभूय जयवान् ।इति धुव: । अथपद्यानि ।। तमेव रमणप्रकारमाह–

समुदितेति ॥ रमणीवदने मृगमद्तिलकं कस्तूरीतिलकं लिखति । रमतेऽस्यामिति

रमणी । लिखिरत्र लेखनसामान्याद्विन्यासे वर्त्तते । किंभूते वदने । अत एव सम्य

गुदित: कामो यत: ॥ पुन: किंभूते सतिलकं मुखमुद्वीक्ष्य दीप्तस्मरल्वात्सपुलकं यथा

भवति तथा चुम्बनाद्वलित: संभत्कोSधरो यत्र ॥ कस्मिन्कइव ।रजनीकरे मृगइव ॥

पूर्णचन्द्रनिभे मुखे कस्तूरीतिलकेन राधानिःश्वासैककाश्मल्यं द्योल्यते ॥ अत्र रज

नीकरग्रहणेन तयो: क्षणरागिल्वं दद्योल्यते ॥ १ ॥ अपिच ॥ घनचयेति ॥ स तस्या

इति प्रकरणलभ्यौ । चिकुरे कुन्तले । जातावेकवचनम्॥ कुरबककुसुमं शोणसैरेयक

पुष्पम्। शोणम्लानपुष्पं वा रचयति । किंभूते ॥ रतिपतिः मृगइव तस्य कानने ॥

किंभूते चिकुरे ॥घनचयरुचिरे मेघपटलमनोहरे ।पुन: किंभूते । तरलिततरुणानने ॥

तरलितानि तरुणानामाननानि येन ॥ काननपक्षे तरलितानि तरुणानां कुब्जककुसु

पूर्व गीतेन कस्याश्चिद्विपरीतरतमुक्तमधुना कस्याश्चित्स्वाधीनभर्तकाया नायककर्तकां

क्रीडामाह-समुदितति ॥ गुजैरीरागेsसैयैकतालः । गीतार्थस्तु-विजयी जयशीलो

मुरारिर्यमुनापुलिने वने यमुनायाः सैकते यद्वनं तत्र रमते क्रीडति ॥ निःशङ्ककेलिप्रति

पादनाय विजयीत्युक्तम् । क्रीडामेवाह-समुदितेति । रमणीवदने कामिनीमुखे

सपुलक रोमार्थ यथा स्यादेवे मृगमदतिलकं कस्तूरीतिलकं लिखति ॥ कीदृशे ॥

चुम्बनाय वलित: संमुखीकृत्य संकोचितोsधरो यत्र तादृशे ।कुत्र कमिव ॥ रजनीकरे

चन्द्रे मृगमिव ।। कीदृशे चन्द्रे । समुदितः सम्यगुदितो मदनो यस्मात्तादृशे । पूर्ण

चन्द्रस्य कामोद्दीपकत्वादिति भाव: ॥ पुन: कीदृशे चन्द्रे ॥ चुम्बनाय वलित: संमुखी

कृतोsधरो यस्मात्तादृशे । चन्द्रदर्शनायूनो धुम्बनादौ प्रवृत्तिः। अत्र मुखस्याकादकारि

त्वादिना चन्द्रसाम्यं कस्तूरीतिलकस्य च मृगसाम्यं बोध्यम् ॥ १ ॥केल्यन्तरमाह

घनचयेति ॥ चिकुरे तस्या: केशपाशे कुरबककुसुमं शोणाम्लानपुष्प, अरुणझिण्टीपुष्पें

वा रचयति ॥ यथाविन्यासमपैयतील्यर्थ: । कीदृशे चिकुरे ॥ घनचयवन्मेघसमूह

वदुचिरे मनोहरे ॥ पुन: कीदृशे । रतिपति: काम:स एव मृगस्तस्य कानने वने ॥ पुन:

कीदृशे ॥ तरलितानि विलोकनेन चचलीकृतानि तरुणानां यूनामाननानि मुखानि
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घटयति सुघने कुचयुगगगने मृगमदरुचिरूषिते ।

मणिसरममर्ल तारकपटर्ल नखपदशशिभूषिते ॥ रमते०॥३॥

जितबिसशकले मृदुभुजयुगले करतलनलिनीदले।

मरकतवलयंमधुकरनिचर्य वितरति हिमशीतले।॥ रमते० ॥४॥

| मानांवा वातारिवृक्षाणामग्रभागा यस्मिन् । रमणीपक्षे कुलटानां सुखरूपम्॥ यथा मृग:

I

I

कानने बली तथात्र काम: ॥ अत्र मृगशब्देन तत्र रममाणस्य हरे:परुषल्वं (पशुत्वं)व्य

ज्यते ॥२॥ अपिच।घटयतीति ॥स तस्या: कुचयुगगगने कुचयुगं गगनमिव बृह

त्वात्। अमलमणिहारं हीरकसरंहीरकहारंतारकपटलंतारकासमूहं घटयति योजयति।

किंभूते। सुघने सुतरां घनेपीने ॥ गगनपक्षे शोभनघने । किंभूते स्तनयुगे । मृगम

दरुचिरूषिते । कस्तूरीपरिष्वड़ेन निवारितसुरतश्रमजले । गगनपक्षे मृगमदकान्तियुतेत

रूक्षे च भावेन।पुन: कथंभूते ॥नखपदंशशीवतेन भूषिते ॥ पक्षे ।नखपदमिवशशीतेन

भूषिते। अत्र तस्मिन्नभिलाषशून्यत्वं गगनपदव्यङ्घयम् ॥३॥ अपि चे। जितेति ॥स

कृष्णस्तस्या जितबिसशकले मृणालखण्डसदृशे भुजयुगले वर्त्तमाने । करतलनलिनीदले

येन तादृशे । कीदृशं कुसुमम्। चपला इव रक्तविद्युदिव सुषमातिशयिता शोभा यस्य

तादृशम् । यद्धा ॥ चपलावत्सुषमं चारु ॥ अत्र विरहतापशामकतयातिश्यामलतया

चिकुराणां सजलमेघसाम्यम् । केशग्रथितकुरबककुसुमानां चान्तरान्तरा दृश्यमानतया

विरहिणां संतापजनकतया रक्ततया लोहितविद्युत्साम्यम् ।‘चिकुरः कुन्तलो बालःकचः

केश: शिरोरुह:’ इत्यमर: । ‘स्मृत:कुरबक: शोणाम्लानझिण्टीप्रभेदयो:’इति विश्ध:॥

‘कुसुमं पुष्पफलयोः’ इत्यपि । ‘चपला कपिलाविद्युत्पुश्चलीपिप्पलीषु च’ इत्यपि ॥

‘सुषमं चारुसमयोःसुषमा परमाघुतौ’इतिच ॥२ ॥। केल्यन्तरमाह-घटयतीति ॥

कुचयुगं गगनमिव। वृहत्वात् । तत्रामलं निर्मलं मणिसरं मुक्ताहारं तदेव तारकसमूहं

घटयति प्रापयति ॥ कीदृशे कुचयुगगगने । सुछु अतिशयेन घनो विस्तारो यत्र तादृशे ॥

मृगमदस्य कस्तूर्या रुच्या दीया रूषिते व्याफ़े ॥ पुन: कीदृशे । नखपदं नखाङ्कस्तदेव

शशी तेन भूषितेsलङ्कते। नखक्षत चेददेंन्दुसाम्यं बोध्यम् । तदुत्कं पवसायके–“अढेंन्दु

संकाशमिदं नखक्षतमद्धेन्दुसंशं कथित समासत: । कक्षानितम्बस्तनपाश्र्धमध्ये दात

व्यमेतत्करजं सदैव’इति । अत एवात्र शशिपदमप्यार्द्धचन्द्रपरं बोध्यम् । पूर्णचन्द्रस्य

तत्साम्याभावात् । अत्र कुचयुगस्य विस्तीर्णत्वात्कस्तूरिकया श्यामत्वाङ्करूपचन्द्रवत्वा

द्वगनत्वेन निरूपणम् । गगनस्यापि कविसंप्रदाये श्यामत्वेनैव प्रसिद्धे: अत एव सुघन

इत्यादिभिखिभिविशेषणैर्गगनत्वनिरूपणौपमकविशेषणोपादानात्साङ्गमेतद्रूपकम् । ‘घनः

सान्द्रे दृढे दीवें विस्तारे लोहमुद्वरे’ इति विश्ध: । ‘गुण्ठितरूषिते’ इत्यमर: ॥ एतब्द्या

ख्यानसमये क्षीरस्वामिनाप्युक्तम्-‘रूषिते लौकिकव्यावृत्येर्थ: ॥ यत्रान्तर्गरिरेणु

रूषित:’॥ 4नक्षत्रे चापि मध्ये च तारकं तारकापि च’इति विश्व: ॥ ३ ॥ किं च ॥

जितबिसेति ॥ मृदुभुजयुगले तस्याः कोमले बाहुयुगे मरकतवलयमिन्द्रनीलमणिकङ्कर्ण

तमेव मधुकरनिचयं भ्रमरसमूहं विकिरति अर्पयति ॥ कीदृशे भुजयुगले ॥ जितं निज
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रतिगृहजघने विपुलापघने मनसिजकनकासने ।

मणिमयरसनं तोरणहसनं विकिरति कृतवासने॥ रमते०॥ ५॥

कराब्जपत्रे। शोणे करतले नीलमरकतसंचय: सभ्रमरपद्मशोभामनुकरोति। तेन तयो:

यावकमण्डनकमनीयतान्यायेन औपाधिकलेहो रसाभासत्वेन व्यक्ञ्जित: ॥ मरकत

वलयं मधुकरनिचयमेव वितरति प्रयच्छति । किंभूते करतले । हिमशीतले। अत्र हि

हिमशीतलशब्दस्तस्मिन्कामाभावं दद्योतयति ॥ तथा चाह–“ अनुरागोऽनुरक्तायां

रसावहइति स्थिति: ॥ अभावे त्वनुरागस्य रसाभासं जगुबुधा:’॥ ४॥ अपि च ॥

रतीति ॥ स तस्या रातिगृहजघने मणिमयरसनं मेखलां विकिरति । रतिगृहं च

तजघनं च । जघनस्य रातिगृहेति नात्रि सलेयव रर्ति गृह्वाति । रतेरावासप्रस्थापितत्वेन

विशेषणपरता ॥ किंभूते ॥ विपुलापघने विपुलावयवे । पुन: किंभूते ॥ मनसिजकनका

मार्दवेन शैत्येन चाभिभूतं बिसशकलं मृणालखण्डं येन तादृशे । पुन: कीदृशे । कर

तलमेव नलिनीदलं पद्मां यत्र तादृशे ॥ यद्वा ॥ करतलमेव नलिनीदलं पद्मिनीपत्र यत्र

तादृशे ॥ पुन: कीदृशे ॥ हिमवच्छीतले ॥ अत्र यद्यपि करतलस्य पद्मिनीपत्रत्वरूपर्ण न

विरुद्धमिति ॥ अत्र द्वितीयव्याख्याने मरकतवलयस्य पद्मरूपणमाचक्षोपलभ्यमित्येक

देशविवर्तिरूपकम् ॥ तदुत्कं काव्यप्रकाशे–“श्रौता आर्थाश्च ते यस्मित्रेकदेशविवर्तितम्’।

अस्यार्थः-केचन पदार्था: श्रौताः श्रुतिपण्डिताः(?) साक्षाच्छब्दाः पठिता: केचन

आथोंस्तदन्यार्थानुपपत्तिगम्या यत्र रूपके तदेकदेशवतींति ॥ ‘नलिनी पद्मिनी पद्म

व्योमसिन्धुसरोवरे’ इति विश्व: ॥ ‘मरकतो नीलमणिः’इति ॥४ ॥। किं च ॥

रतिगृहेति ॥ रतेः श्रृंङ्गारस्य गृहे आश्रये मणिमयरसनं मुक्तामयीं मेखलां विकिरति

क्षिपति ॥ अत्र विकिरतील्यनेन काचीबन्धनसमये श्रोणीस्पर्शजनितसाध्वसवशात्कम्प्य

मानकरा क्षिपति न तु बाक्षातीति ध्वनितम् ॥ कीदृशे । विपुलापघने विपुलो वि

स्तीणोंsपघनोSवयवो यस्य तादृशे ॥ अति मांसल इत्यर्थ: । पुन: कीदृशे ॥ मन

सिजस्य कामस्य कनकनिर्मितसिंहासन- इव ॥ विस्तीर्णत्वादतिगौरत्वाचा जघनस्य

कनकासनसाम्यम् ॥ अत्र जघनस्य कनकासनत्वरूपणमनुपठयमानमनसिजस्य

महाराजत्वमाजीवतीत्येकदेशविवर्ति इत्यादि रूपकमिति ॥ कीदृशं। मणिमयरसनम्।

तोरणस्य मङ्गलस्य स्रजो हसनमुपहासो यस्मात्तादृशम् । अन्योSपि यदि सिंहासन

उपविशत तदा तत्र परिजनैर्वन्दनमालिका बध्यते। मनसिजसिंहासनीभूते तस्या जघने

क्षुद्रमणिकारूपमाज्ञल्यिस्रगयं बझातीति भाव: ॥ पुन: कीदृशे जघने । कृर्त वासनं वस्त्र

समाह्यत्यापि काचीं बझाति । कृष्णेSतिलज्जया नायिकया कृते शाटिकादिरूपं वरूत्रं यत्र

ल्यर्थ: । यद्वा ॥ कृतं वासनं श्रीकृष्णवशीकरणाय धूपविशेषो यत्र तादृशे । अत एव

तया वशीकृतः सन् मामवधूय तया सह रमत इति भावः ॥ धूपविशेषश्च स्वदेहे नाय

कवशीकरणाय च नायिकया कर्तव्य इति कामशाखेन उत्तम् । तदुत्कं रतिरहस्ये-‘वर

युवतीमलयोद्भवसूक्ष्मैलासर्जकृष्टसिद्धार्थे: । सर्वाङ्गीणो धूपः सर्वजनानां वशीकरणम्*॥

इति ॥ यद्वा ॥ कृता तत्कान्तिदशैनात्कृष्णेन वासनाभोगेच्छा यत्र तादृशे । यद्वा ॥

कृतवासनमर्थात्कामेन स्थानं यत्र तादृशे ॥ यद्यपि मनसिजकनकासन इल्यने नैव काम
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चरणकिसलये कमलानिलये नखमणिगणपूजिते।

बहिरपवरणं यावकभरणंजनयति हृदि योजिते।॥रमते०॥६॥

रमयति सुदृर्श कामपि सुभृर्श खलहलधरसोदरे।

किमफलमवर्स चिरमिहविरसं वदसखि विटपोदरे॥ रमते० ७

सने कामस्य हेमपीठे ॥ किंभूतं रसनम् ॥ तोरणहसनम् ॥ रतिगृहे तोरणसदृशमिति

यावत् ॥ किंभूते रतिगृहे।कृतवासने कृतं वासनं गन्धादि यस्य।गृहंच अधिवासपरि

कल्पितासनादि रमणीयं भवति ॥ अत्र कनकशब्द: स्मरहरप्रियत्वेन कामस्योद्वेजको

भवतीति ध्वन्यते ॥५॥ अपिच ॥चरणेति ॥ हरिस्तस्याश्चरणकिसलये यावकाभ

रणं पूरणं जनयति ॥ किंभूते ॥ हृद योजिते योग प्रापिते ॥ अर्थात् श्रीकृष्णस्य हृद ॥

किंविशिष्ट चरणकिसलये ॥ कमलानिलये लक्ष्मीनिवासस्थाने ॥ पुनः किंभूते ॥

नखा एव मणिगणा: आरक्तत्वात् ॥ तै: पूजते ॥ किंभूतं यावकभरणम्। चरणस्य

खभावलोहितखाद्वहिभूतमाच्छादकम्॥ किंभूते हृदि ॥ कमलानिलये लक्ष्मीनिवासस्थाने।

पुन: किंभूते ॥ नखमणिगणपूजते ॥तया दत्तनखत्वात् ॥ ६॥ अपिच । रमय

तीति ॥हे सखि,वद मौनं विस्टज ॥ विरसं यथा स्यात्तथा चिरमिह विटपोदरे

निकुलेSफलप्राप्तिलक्षणरहितं चिरं किं अवसं किमुषितास्मि । क़ सति । खलहल

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

स्थान प्राप्तं तथापि नित्यं तत्सान्निध्यसूचनायैतदुक्तम्। ‘ अर्जे प्रतीकोsवयवोsपघनोsथ

कलेवरम् ।’इत्यमरः । ‘सिंहासनं तडैमम्’ इत्यपि ।‘ रसनं स्वादने पाने । रसना

काचीजिव्हयो रसनं चापि’इति विश्ध: ॥ ‘* मङ्गल्यस्रत्क्तोरणी भवेद्वन्दनमालिका* इति

क्षीरस्वामिलिखितकोषः॥ ‘वसनं वसने चाथ स्थाने ज्ञाने धूपने’ इति विश्वः॥। ५॥

किं च ॥ चरणकिसलये चरण एव किसलयमाताम्त्रत्वात्कोमलत्वाच । तत्र यावकभरणं

जनयति ॥ कीदृशे ॥ कमलाया: श्रियो निलयी आश्रय: ॥ कीवृशे । नखा एव मणिगणा

मणिसमूहालैः पूजतेsलडूकृते। कीदृशं। यावकभरणम् । बहिर्भूतं दूरीभूतमपवरणं यस्य

तादृशम् ॥ स्पष्टमिल्यर्थ:।पुनः कीदृशे । हृदि हदये योजिते ॥ अनुरागातिशयात्प्रापितं

स्वहृदये तचरणकिसलयं कृत्वा यावकं च रचयतील्यर्थ: । यद्वा। ढदि तसैयैव विशेषणम्।

कीदृशे हृदि । कमलाया लक्ष्म्या निलये आश्रये ॥ लक्ष्म्या: कृष्णवक्षस्येव सर्वदा स्थितिः॥

पुनः कीदृशे । नखा एव मणिगणास्तैर्भूषिते । लक्ष्म्या अपि गृहे तदीयचरणकिसलयं

ददाति ॥ तस्य सैौभाग्यातिशयो ध्वनित: । अत्र चरणकिसलये नखमणिगण इत्यत्र

? रूप्यमानयो: किसलयत्वमणिगणत्वयो: परस्परमयोगादयुक्त नामरूपकम् । तदुत्कं द

ण्डिना−4इर्द मन्दस्मितं ज्योत्स्ला लिग्धनेत्रोत्पलं मुखम्॥इति ज्योत्खोत्पलयोगाद्युत्कं

नाम रूपकम्’इति । ‘कमलापीवरयोः’इति विश्धः॥ ‘लाक्षा रक्षा जतु छीबे याव

कालत्तकामय:’ इति विश्ध: ॥ ६ ॥। रमयतीति ॥ एवं स्वमेव तत्तदाभरण विधाय

कामपि सुदृशं। शोभने दृशौ नेत्रे यस्यास्ताम्। खलो दुर्जनो यो हलधरो . बलभद्रस्तस्य

। सोदरो भ्राता कृष्णस्तत्सुभृशमतिशयेन रमयति।हे सखि,वद कथय इह विटपोदरे

कुक्षमध्ये विरसं रसशून्यं यथा स्यादेवमत एवाफलं यथा स्यादेवं चिरं बहुकालं व्याप्य
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इह रसभणने कृतहरिगुणनेमधुरिपुपदसेवके ॥

कलियुगचरितं न वसतुदुरितं कविनृपजयदेवके॥रमते०॥८॥

नायातःसखि निर्दयो यदि शठस्र्ख दूत किं दूयसे

स्वच्छन्दं बहुवछभःस रमते किं तत्र ते दूषणम् ॥

रमयति सति । अत्र हलधरशब्दो मामनुकूलां विहायान्यासक्तोऽन्यां रममाणस्य |

तस्य पामरत्वं दयोतयति । ईदृशस्यास्य प्रतीक्षायां विदग्धया न स्थातव्यमिति भाव:॥७॥ 1"

अपि च। इहेति ॥ कविराजजयदेवके कलियुगेन रचितं दुरितन वसतुन तिष्ठतु ॥

किंभूते रसभणने रसोद्दीपके ॥ कर्त्तरेि ल्यु: ॥ पुन: किंभूते । कृतहरिगुणने कृतहरि

कथाभ्यासे ।पुन: किंभूते । मधुरिपुपदसेवके ॥ अथचइह रसभणने इति प्रबन्धवि

शेषणत्वेन योजनीयम् । इयमष्टपदी सुतुतिनिन्दापरवेन बोद्धव्या ॥ तथाच सङ्गी

तराजे ‘द्वतमण्ठेन तालेन द्रुतेनैव लयने च। मह्लारे रसराजे स्यात्पदानां संतते:पुन: ।

खरग्रामस्तथा पाटास्तेना अपि यथाक्रमम् । हरेरसमन्मथाद्यस्तिलक: प्रबन्धराट्’ ॥

इति हरिरसमन्मथतिलकनामा पचदश: प्रबन्ध: ॥ कृष्णानागमने हेतुं दूतीविषादो

पनयपुर:सरं सोत्कण्ठा राधा प्रकटयति–नायात इति ॥ हे सखि, राधे, स

मया बहुप्रयस्यापि आहूत: परं निर्दय इति नायात: । अथ राधाह–हे दूति, स

यदिशठ: धूर्त: तहिं किं दूयसे त्वं मा विषादं कार्षी: । त्वं दूतीकर्मण्येव प्रभु: ॥

दूल्याह–हे राधे, अहं अत एव दूये।स बहुवछभ: सन् बव्ह्यो वछभा:प्रेयस्यो यस्य

स: खच्छन्दं यथा स्यात्तथा रमते क्रीडति ॥ पुना राधाह-तत्र ते किं दूषणंन हि त्वं
-->---------------------------------------------->>----->----->----->----------------------------------------------------------><--------------------------->>-------

किं किमिल्यवसंस्थितास्मील्यर्थ: । अत्र च हलधरसोदरत्वेन कृष्णस्योपादानम् । हलधरो

ग्राम्यस्तत्सोदरोऽयमपि तथैव भविष्यतीति तस्य मां विहाय कयाचिद्रोपिकया सह

केलिकरणमुचितमेवेति सूचनाय ।‘विटपः पछवे शूझे विस्तारे स्तम्बशाखयोः’ इति

विश्व: । अवसमिति‘वस निवासे’ इत्यस्य धातोरुत्तमपुरुषैकवचनम्। लड्ङ् । स्वाधीनभर्तृ

केयं नायिका ॥ तदुत्त श्रृंङ्गारतिलके-*यस्या रतिगुणाकृष्ट: पति: पाश्र्ध न मुचति ॥

विचित्रविभ्रमासक्ता स्वाधीननायिका यथा’इति ॥ ७॥ इहैतत्काव्यकर्तरि कविनृप

जयदेवके कलियुगे चरितमाचरितं कृतं दुरितं न वसतु न तिष्ठतु ॥ कीदृशम् । रसस्य

कृष्णविषयशृंङ्गाररसस्य भणनं कथनं यस्य तादृशे ॥ अत एव कृतं हरेर्गुणनं चिन्तनं

येन तादृशे ॥ अत्र हेतुमाह–मधुरिपोः कृष्णस्य पदसेवके ॥। ८। पूर्वमन्यस्या: कस्या

चित्कृष्णेन सह केलीमुत्प्रेक्ष्य सख्या अये वर्णितवती । संप्रति दूतीं कृष्णेनोपभुक्तां

शङ्कमाना वक्रोत्तया दूतीं प्राह–नायात इति ॥ हे सखि,दूत, दूल्यकर्मकुशले,स

निर्दयो दयारहितोऽत एव शठः कृतगूढमदपराधो यदि नायातस्तदा किं दूयसे किमिति

दु:खिता भवसि ।स तु शठो भवति । किं तु धृष्टः स्वच्छन्दमेव रमतेsतो किं दूयसे

इल्याह–स्वच्छन्दमिति । स कृष्णो बहुवछभोऽनेकनायिकाप्रियोSत एव स्वच्छन्दं

निःशकुं रमते। यया कयाविद्रोपिकया सहकेलि करोति। तत्रार्थ ते तव किं दूषणम्।
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//

पश्याद्य भियसङ्गमाय दयितस्याकृष्यमार्ण गुणै

रुत्कण्ठार्तिभरादिव स्फुटदिर्द चेत: स्वयं यास्यति ॥ ६॥

विपरीताचरणेति मदीयमेव दैवं बलवत्तरमिल्याह–हेसखि, पश्य जानीह। बहुतरं

ज्ञास्यसि वा ॥ इदं हृदयं चेतो यास्यति ॥ किंभूतं चेत: ॥ खयं स्फुटद्वदलत्। उत्प्रे

क्षतेि । उत्कण्ठार्तिभरादिव प्रियमिलनेच्छापीडाभरादिव ॥ अन्योSपि अर्तिभरतापितो

विदीर्यत एव ।। किंभूतं चेतः ॥ आद्यप्रियसङ्गमाय दयितस्य गुणै: आकृष्यमार्ण

मया निरुध्यमानमपि नीयत एव । आद्यानि च तानि प्रियाणि च तेषां तैवी

सज्ञम: ॥ तस्याय: प्राप्ति: तस्मै तेन दयित: ॥ तस्य वा । आद्यप्रियसङ्गमे

निमित्ते अयेन शुभावहेन विधिना दयितस्य ॥ अथवा आद्यप्रियसङ्गमायेति चतुथ्र्यन्र्त

भिन्नपदम् ॥ एतदुत्ता भवति । हरिसंगमे पूर्वानुभूतस्मरणादिदं चेतो यास्यत्येव न ते

दूषणं न मम ।सोऽपि नोपालम्भमर्हति ॥ विधे: परार्ड्समुखलवात्।अथवा एवंविधमिदंचेत

एव यास्यति ज्ञास्यति इदमेव ज्ञाताखादनिवृत्ति मेष्यतीत्युपरम्यते ॥ अथायं पश्य ।

तदुगैराकृष्यमाणं सत् .. प्रियसङ्गमार्थ यास्यति ॥ अत्र शार्दूलविक्रीडिर्त वृत्तम् ।

काव्यलिङ्गमलंकार: । उत्प्रेक्षोत्तरेच ॥६॥तानेव दयितस्य सुरतसौशील्यादिकान्गुणान

अपि च । आश्चर्यरम्यस्य प्रियस्य कृष्णस्य संगमाय मिलनायेदं मम चेतोSन्त:करण

यास्यति ॥ कीदृशम् ॥ दयितस्य कृष्णस्य गुणै: सौन्दर्यादिभिराकृष्यमाणं बलात्कारेणा

नीयमानम् । अपरमपि गुणै। रज्जुभिराकृष्यमाणमन्यत्र नीयत इति ध्वनितम् । कीदृशं।

चेत: । उत्कण्ठार्तिभिर्भरादिव स्फुटम्॥ उत्कण्ठा औौत्सुक्यमार्तिः पीडा ॥ तयोयोंsति

शयस्तस्मादिव बहिर्भवत्। अपरमपि वस्त्वन्तरसंकुले स्थाने स्थितं वस्तु शङ्कया बहि

भैवतीति ध्वनितम् । तथा च ॥ अतः परं विरहदुःखं। सोढुमशक्ततया तदुणानेव स्मरन्त्या

प्राणा एव ल्याज्यास्ततोSन्ते या मति: सा गतिरिति स्वयमेव चेतस्तत्र यास्यतीति

किमत: परं तवात्र गतागतायासेनति भावः ॥ अथ बक्तृविशेषाद्वोद्धव्यविशेषाच्छठादि

पदाच ध्वनितोsयमर्थः ॥हे दूति, यदि स नायातस्तदा त्वं किं दूय से ॥ तदनागमन

ममोत्तप्तये युज्यते न तव ॥ त्वं तु तत्संगभोगेनैव कृतार्था जाता ॥ सखीमपि सोत्कण्ठा

माह ॥ समीचीनं सख्यमाचरितमिति भाव: ॥ यदि च निर्दयकुचोपमईनगाढालिङ्गना

दिना त्वद्वत्रपीडने दयारहितस्तदापि त्वं किं दूयसे । नायकस्य तादृशं दयाराहिल्र्य

नाथिकया भाग्येन लभ्यत इति भावः। यदिच शठस्तदपि किं दूयसे ॥ शठत्वेनैव

मद्वचनं कृतवता त्वमुपभुत्तेतति शठकृते भाव: ॥ यदि च बहुवछभ: स्वच्छन्दं रमते

स तदपि ते कि दूषणम् । किं च बहीपु वछभाख मध्ये संप्रति त्वमेका प्रिया जातेति

भाव: ॥ पइयाचेति ॥ तथा च भवादृशीनामुपभोगमात्रमुद्देश्यमिति तस्य बहुवछभत्वेSपि

न क्षति:। मम तु प्रथमानुरागसमयमारभ्य प्रियेणान्या मनस्यपि न कृता । ममापि

स्वभsपि तवान्यो नेच्छाविषयोsभूदधुना तु विधिवशाँद्वैपरीत्ये प्राणानेव त्यक्ष्यामीति

भावः। अत्र प्रथमपदेशठो नायक उत्तः॥ स्वच्छन्दमित्यादिना च धृष्टः । तदुभय

लक्षर्ण रसार्णवसुधाकरे-* अनुकूलरयेकजाति: शठी गूढापराधकृत् ॥ धृष्टी व्यक्तान्ययुव

१ o
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देशवराडीरागेण रूपकतालेन गोयते ॥ प्र० १६॥

अनिलतरलकुवलयनयनेन ॥

तपति न सा किसलयशयने न ॥

सखि या रमिता वनमालिना ॥ धुवम् ॥ १ ॥

विकसितसरसिजललितमुखेन ॥ ----

स्फुटति न सा मनसिजविशिखेन ॥सखि या०॥२॥

न्यनायिकागमत्वेन निन्दाखुतिपरत्वेनाह–अनिलेति ॥ तत्र पूर्व धुवपदं यथा ॥

सखि येति ॥ हे सखि, या गोपिका वनमालिना हरिणा रमिता ॥ रमणमिता

रमिता ॥ अथवा रम: संजातो यस्या इति ॥ वनमालिना सह क्रीडितेल्यर्थ: ॥ अथ

वेोद्यानविहारादिभिर्हरिणा वा रममाणा गोपिका हरिणैव तद्विशेषकीडने नियुक्ता ॥

आत्मना सह कीडनार्थ प्रेरितेति यावत् ॥ अथवा वनमालिना सह कामेन रन्तुं

प्रेरिता तत्रैव साभिलाषा कीडापरा बभूवेल्यर्थः । निन्दापक्षे तु । वनमालिनेति

मालाया: सद्भावात्तस्या: संभोगपराड्मुखलवं सूचितम् ॥ वनलक्ष्म्यामलिनेवेतस्तत:

पुष्परसाखादात् ॥इति धुवः ॥ अथ पदानि ।। अनिलेति ॥ तत्र प्रतिपदमेकै के वि

शेषणम्। तृतीयान्तं वनमालिन: प्रथमान्तं च या इति पदोपलक्षितायास्तस्या: ॥

तत्रापि चधुवपदाद्विशेषणानांवैपरीत्येन ॥ पक्षे एतद्वपरीतोsर्थ: सूचितो भवति ॥

किंभूतेन वनमालिना । अनिलेन तरले ये नीलोत्पले तेइव ॥ नीले कमलेइव नयने

यस्य ॥ सा गोपिका किसलयशयने न तपति नोपतप्ता भवति ॥पक्षे या किलान्यमनस्केन

प्रियान्तरनिरीक्षणप्रतिहितचश्वललोचनेनोपभुज्
यते सा किसलयशयनेSपि न तप

तीति न ॥ अपितु तापं प्राप्रोत्येव ॥ १ ॥ अपिच । विकसितेति । किंभूतेन

हरिणा ॥ स्फुटितारविन्दमिव मनोहराननेन सा गोपिका कामबाणेन विद्धा न
-->-->--------------------------->-

-------------------

->--------------------->---->--------
----->-------------------------------

-----------------

-->--------------------------------
--------->------------------>--->--

->

तिभोगलक्ष्योsपि निर्भय:’ इति 4-६ ॥ संप्रति कृष्णेन रममाणाया: सौभाग्यसुख तद्वि

रहिण्याश्ध संतापमष्टपद्या कथयति-अनिलेति ॥ गीतस्यास्य देशाखयरागो रूपकताल:॥

गीतार्थस्तु हे सखि, या वनमालिना कृष्णेन रमिता क्रीडिता सा किसलयशयने

पछवशय्यायां न तपति नोपतप्ता भवति ॥ कृष्णाज्ञसड़े तत्सुखपदमेव भवतीति भाव: ॥

कीदृशेन वनमालिना ॥ अनिलेन वायुना तरलेSनिलवद्वा तरले चश्वले कुवलये तद्वन्नयने

यस्य तेन ॥ नायिकासंनिधौ साध्वसवशाचधलनेत्रेणेल्यर्थ: । अथवा या रमितेत्यत्र आ

क्षेषः॥ तथा च या वनमालिनारमिता सा किसलयशयने न तपतीति न, अपि तु

तपत्येव । नद्वयेन प्रकृतसैयैवार्थस्य प्रासेः। यद्वा । किसलयशयनेनेले वं तृतीयैव ॥ नञ्न्

शिरश्धालने ॥ तथा चायमर्थ: ॥ या रमिता वनमालिना किसलयशयने न तपति ।

अपि तु तपलेव चेति काका लभ्यते ॥ ‘ अनिलो वसुवातयो:’ इति विश्ध: ॥ १॥

अथ च ॥ विकसितेति ॥ या वनमालिना रमिता सा मनसिजविशिखेन कामबाणेन न

स्फुटति न द्विधा भवति ॥ कीदृशेन वनमालिना ॥ विकसितं पुष्पिर्त यत्सरसिर्ज पत्रों

१. ‘देशाङ्करा०’‘देशाख्यरा०’ इति च पाठ: ।
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अमृतमधुरमृदुतरवचनेन ।

ज्वलति न सा मलयजपवनेन ॥ सरिख या० I। ३ ॥

स्थलजलरुहरुचिकरचरणेन ॥

लुठति न सा हिमकरकिरणेन ॥ सखि या० ॥ ४ ॥

सजलजलदसमुदयरुचिरेण ॥

दलति न सा हृदि विरहेण ॥सरिख या०॥५॥

कनकनिकषरुचिशुचिवसनेन ।

श्वसिति न सा परिजनहसनेन ॥ सखि या० । ६।

भवति । पक्षे विलासकलाविमुखेन ॥केवलं प्रसारितमुखेन संभोगमाोति । सा

मदनबाणैर्मनसि न विध्यते । अपितु विध्यत एव ॥ २ ॥ अपि च । अमृतेति ॥

किंभूतेन हरिणा । अमृतवन्मधुरतरं कोमलं वचनं यस्य तेन ॥ सा मलयानिलेन

न ज्वलति न दीप्यते । अतिप्रियवचनस्य दाता न भावं दयोतयति ॥ तेन ‘प्रियवाकू

खत्रीशीलः स्त्रीणां भवति वछभ:’ इति वाछभ्यनिरासान्मनोऽनवस्थानान्मलयमारुतेन

ज्वलत्येव ॥ ३ ॥ अपि च । स्थालेति ॥ किंभूतेन हरिणा । स्थलकमलकान्तिकर

चरणेन सा गोपिका चन्द्रकिरणेन न लुठति न भूमौ परिवर्तते ॥ ततः पक्षे स्थलक

मलग्रहणेन तदङ्गस्य तस्यापद्दायिल्वमुक्तम् ॥४॥ अपि च ॥ सजलेति ॥ किंभूतेन

हरिणा । सजलजलदोदयवद्दीप्तिमता । सा गोपिका हृददुःसहविरहभरेणन दीर्यते ॥

पक्षे । अत्र सजलजलदग्रहणेनैव विरहेण संयोगेSपि प्रियविरहसाम्यमिति निन्दार्थ:

॥ ५॥ अपिच । कनकेति । किंभूतेन हरिणा ॥ कनकनिकषश्यामरुचिश्चासौ शु

तद्वछलितं मनोहरं मुखं यस्य तेन । मुखहास्यत्वेन विकसितपद्मसाम्यं बोध्यम् ॥ अथ

च ॥ या विकसितेन सरसिजललितमुखेन वनमालिना रमिता सा मनसिजविशिखेन न

स्फुटति ॥ अपि तु स्फुटलेवेति पूर्ववत् ॥ २॥अथच । अमृतेति ॥ वनमालिना रमिता

सा मलयजपवनेन मलयगिरिजातेन वातेन न ज्वलति न दीप्यते। कीदृशेन वनमालिना ॥

अमृतादपि मधुरं मृदुतरमतिशयेन कोमलवचनं यस्य तेन ।। अमृतेत्यायुचितविशेषणो

पपत्या सामृतसेकेन ज्वलनाभावस्योचितत्वात् । अथ चामृतमधुरमृदुतरवचनेन वन

मालिना या रमिता सा मलयजपवनेन न ज्वलति ॥ अपि तु ज्वलल्येवेति । ३ ॥

स्थलजलेति ॥ कीदृशेन वनमालिना । स्थलोद्भवं जलरुहं कमलं तद्वद्रुचिर्ययोस्तादृशौ

करौी चरणौ यस्य तेन ॥ अथ च या वनमालिना रमिता सा हिमकरकिरणेन न

लुठति ॥ अपि तु लुठल्येव ॥ ४ ॥ सजलेति ॥ अथ च या वनमालिना रमिता सा

विरहाधिक्येन त्डदि त्डदये न दलति न दीर्यते । पुन: कीदृशेन । सजलो जलसहितो

यो जलदो मेघस्तत्समुदयवद्रुचिरेण । अथच या वनमालिना रमिता सा विरहभरेण

त्डदि न दलति ॥ अपि तु दललेवेल्यर्थ: ।॥। ५ ॥ कनकेति ॥ या वनमालिना रमिता सा

परिजनानां हसनेन इयती लज्जा रोदितील्यादि परिजनहासेन । यद्वा परित: सर्वतो
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सकलभुवनजनवरतरुणेन ॥

वहति न सा रुजमतिकरुणेन ॥ सखि या० ॥७॥

श्रीजयदेवभणितर्वेचनेन ॥

प्रविशतुहरिरपि हृदयमनेन ॥ सखि या० ॥ ८ ॥

चिवसनश्व तेन । अथवा कनकस्य निकष: निकषोपलरेखा तत्कान्तिाविमलवखेत्रण ॥ सा

गोपिका परिजनहसनेन न श्वसिति ॥ नि:श्वासवती न भवति। पक्षे या काषायवसना

दिना संगता भवति सा परिजनैरुपहसिता दीर्घान्निःश्वासान्मुचत्येव ॥ ६ ॥ अपि च ॥

सकलेति ॥ किंभूतेन हरिणा । सकलभुवनजनश्रेष्ठतरुणेन सातीव निर्भररसेनापि

रुज पीडां न धारयति ॥ या किल सकलेष्वपि भुवनेषु वरतरुणेनोपभुज्यते त

स्यासुतु एकैकस्यापि वितेन शोको भवतीति निन्दा ॥७॥अपि च ।श्रीजयदवेति t

अनेन श्रीजयदेवभणितं च तद्वचन च तेन हेतुना हरि: श्रीकृष्ण: हृदयं प्रविशतु ॥

अर्थद्राधाया: । अथवा अयं हरिः हृप्रिविशतु । अपि शब्दात्तदारोपकरणवचनानि

च ॥ तथा च सङ्गीतराजे-* रागो वराटिका यत्र तालो वर्णयतिस्तथा ॥ पदानि

स्वेच्छयालापभूषतानि यथावुति ॥ततः खराश्च पाटाश्च ततः पद्यानि कानिचित् ॥

इति नारायणपदान्मदनायासनामक: ॥ प्रबन्ध: क्षितिनाथेन लोकनाथस्य व

र्णित:’ ॥ इति नारायणमदनायासनामा षोडश: प्रबन्ध: ॥ ८ ॥ चेतो यास्यतीति

-->-->-->-->-->-->----->--->-->-->-->-->--->-->-->---->--->--->-----------

जनानां हास्येन न श्धसिति न संतापनि:श्धार्स ल्यजाति ॥ कीदृशेन वनमालिना ॥ कनक

निकष: सुवर्णकषकपट्टिका तस्यैव रुचिदीं।प्तिर्यस्यैतादृशं शुच्यनुपहर्त वस्त्र यस्य तेन ॥

अत्र कनकपदेनैव पीतत्वे प्राप्तsपि खिग्धत्वप्राप्तये निकषपदोपादानम् । अथवा या वन

मालिना रमिता सा परिजनहसनेन न श्धसिति ॥ अपि तु श्रसिलेयवेल्यर्थ: । ‘* निकष:

कषपट्टिका ’ इति हारावली । ‘ शुचि: शुद्धेSनुपहते’इति विश्ध: ॥ ६ ॥ सकलेति ॥

या वनमालिना रमिता सातिकरुणेनातिशयितकरुणारसेनोपलक्षिता सती रुजं। तद्विक्षे

षजन्यां व्याध्यवस्थां तद्वन्न वहति धारयति ॥ कीदृशेन वनमालिना ॥ सकलभुवने

समस्तलोके ये जनास्तेभ्योSपि वरतरुणेन श्रेष्ठतरुणेन । अथवा या वनमालिना रमिता

सातिकरुणेनोपलक्षिता रुजे न वहति ॥ अपि तु वहलेवेल्यर्थ: । अस्मिन्पक्षेSतिकरुणेनेति

कृष्णस्य विशेषणम् । तदतिक्रान्ता करुणा दया यस्य तादृशेन निर्दयेनेल्यर्थ:॥ 4 करुणस्तु

रसे वृक्षे कृपायां करुणा मता’इति विश्ध: ॥ ७ ॥। श्रीजयदेवेति ॥ अनेन जयदेव

भणितमिलनेन श्रीजयदेवेन कविना भणिर्त वणितं यन्मिलनं कृष्णस्य कामिन्या

सहेल्यर्थः ॥ त्वां ते(?)हरिरपि कृष्णोsपि त्डदयमर्थाद्वातणां श्रोतणां प्रविशतु । यद्वा

श्रीजयदेवभणितस्य यन्मिलन संबन्धोSध्ययनगानरूपस्तेन हरिरपि हृदयं प्रविशत्वि

१ ‘* भणितमिलनेन* इति पाठ: ।



------
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मनोभवानन्दन चन्दनानिल प्रसीद रे दक्षिण मुच वामताम्॥

क्षर्ण जगत्माण विधाय माधवंपुरोममप्राणहरो भविष्यसि ॥७॥

रिपुरिव सखीसंवासोsर्य शिखीव हिमानिलो

विषमिव सुधारश्मिर्यस्मिन्दुनोति मनेोगते ॥

हृदयमदये तस्मिलेर्व पुनवैलते बला

त्कुवलयदृशां वामः कामो निकामनिरडुश: ॥८॥

सखीं प्रोच्य अन्तरा पुन: सव्याजं। कालविलम्बं कृत्वा पुन: स्मरशरासहा मलयानि

लमुपालब्धुमाह–मनोभवेति ॥ हे चन्दनानिल,जगदाल्हादक प्रसीद । विपरीत

लक्षण क्षमां कुरु ।। कथं वैपरील्यम् । यत: जगदाल्हादकखरूपप्रच्युत्या मम रिपोर्म

नोभावस्य आनन्दमकरोत् ॥ अतो मनोभवानन्दनप्रसीद क्षमां कुरु ।। दक्षिणोऽहमिति

कृत्वा हिताहतलक्षणवक्रतानभिज्ञत्वान्नोपालभ्योऽहमिति वदसीति चेत्तहिं जि

तम् ॥हे दक्षिण, क्षर्ण क्षणमात्र वामतां मुश्व ॥ कृतजगत्प्राणस्य मे सर्वसाधारण्येन

नेयं पद्धतिरेिति चेत् ॥ हे जगत्प्राण, अङ्गीकृतजगत्प्राण त्वं माधवं पुरो

धाय अग्रे कृत्वा सांप्रतमेव मम प्राणहरो भविष्यसि ॥ तहिं साधु चेष्टितम् ॥

नाहमस्या मरणनिमित्तं किं तु माधव इतीदमेवावामताया विलसितमिति ॥ अत्र

वेशस्थं वृत्तम् । अतिशयोक्तिरलङ्कारः ॥७॥ इदानीं खचित्तमेवोपालभते–रिपु

रिवेति ॥ हे सखि, यस्मिन्गते सति अन्यत्र स्थिते सति अथवाऽज्ञातखरूपे सति

अयमनुकूलोऽपि सखीसंवास: रिपुरिव मनो दुनोति ॥ अनुच ॥ शीतो वायु: ज्वलन
/->-->-->---->-->--->-->---->-->--४---->-->-->-->-->---->.--->-->-->.--->-->-->-->-->-->--->-->-->-->-->-->-->-->-->----------------------------------->

ल्यर्थ: ॥ ८ ॥ संप्रत्यनिलमेव संतापदं मत्वोपालम्भते-मनोभवेति ॥ हे चन्दनानिल,

चन्दनसंबन्धिवायो, मे मम प्रसीद प्रसाद कुरु ।। हे दक्षिण, सवेंषां विलासिनामनुकू

लस्वभाव, वामतां प्रतिकूलतां मुध । अत्र चन्दनतरुसंगतस्य वामत्वे नोचितमिति

चन्दनानिलदक्षिणपदाभ्यां ध्वनितम् । वामत्वेन हेतुगर्भविशेषणमाह-मनोभवेति ॥

मनोभर्व काममानन्दयतीति मनोभवानन्दन: ॥ तथा च ॥ मम वैरी कामस्तं यदान

न्दयसि तदेव प्रतिकूलमाचरसीति भावः । यदिच वामतां न मुधसि तदा माधवं कृष्णं

जनं मम पुरोSये निधाय कृत्वा पश्चात्तइर्शनं कृत्वाथ प्राणहर: प्राणानां हत्र्ता भवि

ष्यसि । यथा विरहिणीं मां व्यथयसि तथा मया विरहितं तमापि संतापय तेन मदन्तिकें

स आयास्यतीति भाव: ॥ कीदृश: ॥ जगत्प्राणहरणे वायो: सामथ्र्य ध्वनितम् । यद्वा

चन्दनानिल,क्षणं वामतां मुध, माधवं पुरो निधाय पश्चान्मम प्राणहरो भविष्यसी

ल्यन्वयः । शेष पूर्ववत् । जगत्प्राण जगतां प्राणभूत । तु तेन कृष्णस्यानयनतत्प्राणानाम

संध्य(?) प्रति ये च ‘द्रविणे चाति सुन्दरे’इति विश्वः। ‘दक्षिणः सरलावामपरच्छन्दा

नुवर्तिषु’इति च॥७॥। अधुना ममैवापराधो नान्यस्येल्याह-रिपुरिवेति ॥ यस्मिन्कृष्णे

मनोगते चेतसि कृते सति सखीसंवासःसखीभिः सहावस्थानं रिपुरिव शत्रुरिव दुनो

त्युपतापयति । सखीईट्रा तत्कृतालङ्काररचनापरिहासवासभवनपरिष्कारादिस्मरणेना

धिकतर उपतापो भवतीति भाव: । अयं च हिमानिलो हिमगभॉsप्यतिशीतली
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बाधां विधेहि मलयानिल पचबाण

प्राणान्गृहाण न गृहं पुनराश्रयष्ये 1

कि ते कृतान्तभगिनि क्षमया तरड्रे

रङ्गानि सिच मम शाम्यतु देहदाह: ॥ ९ ॥

इव मनो दुनोति ॥ अपि च अमृतदीधितिहीलाहलमिव मनो दुनोति ॥ एवमप्यर्थ

तस्मिन्नप्यदये हृदयं पुनर्बलद्वलते तदभिमुखीभवति ॥ किं तहिं क्रियते लैणस्थि

तिरियं कुवलयद्यशां निकामनिरङ्कश: कामो वाम एव वर्त्तते ॥ निकामनिरडुश

अतिशयोच्छुङ्कल: ॥ अत्र हरिणी वृत्तम् । विरोधालङ्कारः ॥ ८ ॥इदानीं कामोपतप्ता

मलयानिलादीनधिक्षिपति ॥ बाधामिति ॥ हे मलयानिल, बाधां विधेहि पीडायां

किं प्रतीक्षसे ॥ हे पश्वबाण, प्राणान् गृहाण ॥ पश्चभिबीणे: पश्चापि प्राणांस्खं। गृहाण ॥

भवत इदमेव प्रयोजनम् । यस्मात्स्मरोऽपि तप्तं जनमुपताप्य गृहाभिमुखीक्रियते

एतदर्थमेव खभावपरित्यागेनाप्युपकृतिर्विधेया ॥ परंतु अहं बाध्यमानापि ग्रहीत

प्राणापि पुनर्ग्रहं नाश्रयिष्ये श्रीकृष्णमेव शरणं व्रजिष्यामीति ताबुपालभ्य पुनरु

दीर्णस्मराथ यमुनामाह-हे कृतान्तभगिनि, यमखस:, मलयानिलपश्वबाणौ शैल्य

संभोगकारणमपि पीडयत: ॥ नहि तहिं त्वं यमस्य भगिनी ताभ्यां प्राणेषु गृहीतेषु

धातु: किमुत्तरं दास्यसीति । तेन तव क्षमया क्षान्ल्या किं, भ्रातुर्हितं समाचर मत्प्रा

णार्पणेन । नेल्याह । तरौड्रेरूर्मिभिर्मम गात्राणि सिश्व । तेषु सितेषु माधवप्राप्त्या

देहदाह: शाम्यतु । तरङ्गसेकेनापि तदलाभे प्राणेषु गतेषु देहदाह: शान्तिमेष्यतील्य

-----------------------------------------------

वायु: शिखीवाझिरिव दुनोति ॥ अर्य सुधारशि्मश्चन्द्रो विषामिव दुनोति ॥ तस्मित्रेव

कृष्णेSदये दयारहिते त्डदयं पुनर्भयोsपि बलार्द्धठाद्वलते निवार्यमाणमपि तत्रैव गच्छती

ल्यर्थः। अतः कुवलयदृशां कमलनेत्राणां कामो निकाममल्यर्थ निरडुशस्त्यक्तमयाँदो

Sत एव मे प्रतिकूलः । अन्योन्यानुरागो हि कामो मनोहरो भवति ॥ अत्र तु स मयि

नीराग: केवलं ममैव चेतस्तत्र धावतीति वामता कामस्येति भावः ॥ अत्र सखीनां

संवासस्य रिपुवत्, हिमानिलस्य वन्हिवत्, सुधारश्मेविषवदपकारित्वं विरुद्धमिति

विरुद्धालङ्कारः ॥ ‘* शिखिनौ वर्णिनैा ’ इत्यमर:॥ ८ ॥। संप्रतिविरहदुःखमसहमाना

मलयानिलादीन्प्रार्थयति-बाधामिति ॥ हे मलयानिल मलयसंबन्धिवायो, बाधां

पीडां विधेहि कुरु ॥ अत्र मलयजचन्दनाश्रयत्वेन महाशयोSतस्तदाश्रितस्य ते याचक

प्रत्याख्यातं नोचितमिति सूचनाय मलयानिलपदोपादानम् ॥ हे पश्चबाण, मम प्राणा

न्गृहाण ॥ पझवभिबर्बागै: पश्चानामपि प्राणानां गृहणं कामस्योचितमिति सूचनाय पध

पदोपादानम् ॥ ननु कृष्णेन चेदुपेक्षिता तदा गृह किमिति न गच्छसील्यत आह-न

गृहमिति ॥ गृहं पुनः भूयो नाश्रयिष्ये । तेन विना गृहमपि मे संतापजनकमेव

भविष्यतीति भाव: । हे कृतान्तभगिनि, ते क्षमया सहिष्णुतया किम् । किं प्रयोजन

मिल्यर्थ: ॥ तरजैरूार्मभिमेंsङ्गानि सिध पुावय । देहदाहो विरहजन्यो देहदाह: शाम्यतु

निवर्तताम्र ॥ कृतान्तो निर्दयस्तब्द्भगिन्यास्तेSपि दया न युक्ताल्याख्यापनाय कृतान्तेत्युपा
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प्रातनॉलनिचोलमच्युतमुर: संवीतपीताम्बरं

राधायाश्रवकितं विलोक्य हसति स्वैर्र सखीमण्डले ॥

त्रीडाचचलमेश्चलंे नयनयोराधाय राधानने

स्वादुस्मेरमुखोsयमस्तु जगदानन्दाय नन्दात्मज:॥१०॥

इति श्रीगीतगोविन्दे विप्रलब्धावर्णने नागरनारायणो नाम

सप्तमः सर्गः ॥७॥

भिप्राय: ॥ वसन्ततिलकावृत्तम् ॥ अप्रसुतुतप्रशंसालङ्कार: ॥ ९ ॥ इदानीं सगौन्ते वैष्ण

वानाशास्ते-प्रातरिति ॥ अयं नन्दात्मज: जगदानन्दायार्तु ॥ किंभूत: स्मेरमु

ख: स्मेर्र सहासं। मुखं यस्यस तथा ॥ किं कृत्वा ॥ राधानने नयनयोरचलं प्रान्त

माधाय आरोप्य ॥ किंभूतमाचलम् ॥ त्रीडाचवलं लजया तरलम् ॥ एतावता

राधाननं कटाक्षवीक्षितं कृत्वेल्यर्थ: ॥ तदुक्तम्-“ यद्रतागतविश्रान्ति वैचित्रयेण

विवर्त्तनम् ॥ तारकाया: कलाभिज्ञास्ते कटाक्ष प्रचक्षते’ ॥ क़ सति ॥ सखीमण्डले

प्रातश्चकितं यथा स्यात्तथा खैरं स्वेच्छया हसति सति ॥ किं कृत्वा । अच्युत

नीलनिचोलं नीलपरिचछदं विलोक्य ॥च पुनः राधाया उरः संवीतपीतांशुकम् ।

एवं वस्त्रविनिमय: सखीनां हास्ये कारणम् ॥ इह हास्यी रस: ॥ शार्दूलविक्रीडिर्त

वृत्तम् ॥ खभावोक्तिरलंकार: ॥ अत्र सगें शठो नायक: ॥ अभिसारिका नायिका ॥

तछक्षर्ण-‘ स्मरात्तौभिसरेत्कान्ते सारयेद्वाभिसारिका’॥ १० ॥

श्रीएकलिङ्गाश्रयसोदरायां स्फीतोज्ज्वलायां रसिकप्रियायाम्॥

-2 विनिर्मितायां सगोंऽगमत्सप्तम ऊर्जितायाम् ॥

इति श्रीगयादिविमोक्षादिविश्वजनीनकर्मनिर्मलीकृतान्त:करणराजाधि

राजमहाराजश्रीकुम्भकर्णविरचितायां गीतगोविन्दटीकायां रसि

कप्रियायां सप्तम: सर्ग: समासिं समगादिति ॥ निर्मल

मतीनामभिमतपरिपूर्ति: स्तादिति शिवम् ॥
------------------------------------------------------------------------------------------------------>

------------------------------------- -------------------------------------

त्तम् ॥ ‘* भगिनी स्वसा’ इत्यमरः ॥ कामबाणा अपि-‘संमोहन: क्षोभणश्ध दहन:

शोषणस्तथा। उच्चाटनश्च कामस्य बाणाःपध प्रकीर्तितः’ इति ॥। *,॥(अत्र ‘सान्देस्या

दि’ श्ठोकटीका नोपलब्धादर्शपुस्तके)॥ १०॥

अन्तस्तमांसि हरती नितरामनल्प

खेहानुवर्तिरतिनर्म विभावयन्ती ॥

गूढान्पदार्थनिचयान्स्फुटतां नयन्ती

दीपप्रभेव रुचिरा रसमजरीयम् ॥ १ ।॥

इति श्रीमहामहोपाध्यायश्रीशङ्करमिश्रविरचितायां श्रीशालिनाथकारितायां

गीतगोविन्दटीकायां रसमञ्जरीसमाख्यायां सप्तम: सर्ग: ॥
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अष्टमः सर्गः ॥

विलक्ष्यलक्ष्मीपति: I -

अथ कथमपि यामिनों विनीय स्मरशरजर्जरितापि सा प्रभाते ॥

अनुनयवचनं वदन्तमग्रे प्रणतमपि मियमाह साभ्यसूयम् ॥ १ ॥

भैरवीरागायतितालाभ्यां गोयते ॥ प्र० ॥ १७॥
च-५ 9

रजनिजनितगुरुजागररागकषायितमलसनिवेर्शम् ।

वहंति नयनमनुरागमिव स्फुटमुदितरसाभिनिवेशम्॥ १ ॥

हरिहरि याहिमाधव याहिकेशव मा वद कैतववादम्॥

तामनुसर सरसीरुहलोचन या तव हरात विषादम्॥ धुवम्॥

सदानन्दसन्दोहकन्दं मुकुन्दं नमस्कृल्य पद्माङ्गविदुत्पयोदम् ॥

नृप:कुम्भकणों विधत्ते विचित्रं वरं गीतगोविन्दधातुं पवित्रम् ॥ १ ॥

इदानी मेवं तत्परत्वेन विलपमानायास्तस्या: पुरत ‘ आर्त्तप्राणपरित्राणकारणं

जगत्कारणकारणमाविरभूत् ॥ अत: कविराह-अथेति ॥ मानिनीनां हि प्रिया

ग्रतो मानोSतिमानमेति इति प्रसिद्धमाह ॥ अथ माधवागमनानन्तरं प्रियं सा

भयसूयं सा राधा वक्ष्यमाणमाह ॥ किंभूतं प्रियम् । अग्रे प्रणतमपि । अर्था

चरणयो: ॥पुन: किंभूतम् ॥ अनुनयवचनं सामवाक्यं वदन्तम् ॥ क़ प्रभाते ॥

किंभूतासा ॥ स्मरशरजर्जरितापि ॥ किं कृत्वा। कथमपि महता कटनयामिनीं विनीय॥

पुष्पिताग्रा वृत्तम् । खण्डिता नायिका ॥ हरिहरीति धूतेंी नायक: । विप्रलम्भो रस: ।

जातिरलंकारः ॥१॥तामेव सपत्नीविषयेष्यी प्रकटयति ।तत्र पूर्व सर्वपदानुस्यूतत्वा

छुद्रुवपदं व्याक्रियते ॥ हरिहरीति ॥ हरिहरील्यव्ययानामनन्तर्थत्वात्खेदवाचकम

व्ययम् ॥ अथवा गानपूलैर्य स्तोभमात्रम्। खण्डिता राधा अग्रे प्रणतं प्रियंसेष्र्यमाह

हे माधव, लक्ष्मीपते, याहि गच्छ ॥ अन्यासत्को हि कथमन्यां प्रतारयसीति माशब्द

द्योल्यम् । अथवा खभावचश्वला तस्या: पत्युश्धश्वलत्वं युक्तमेव ॥ तहिं चश्वलस्खं।

खदेकपरायणां मां कर्थ प्रतारयसीति .याहि.। एवमप्यधिक्षेपेsसंतुष्टा पुनराह। है

अथेति ॥ अथानन्तरं सा राधा प्रभाते प्रातः प्रियं कृष्ण साभयसूयमस्सूयासहितं यथा

स्यादेवमाह उत्क्तवती । किं कृत्वा ॥ यामिनीं रात्रीं कथमापि कष्टादपि विनीय नीत्वा ॥

अत्र यामिनीपदेन प्रियविरहेSतिदीर्घत्वं ध्वनितम् । उदरवती कन्येतिवत् ॥ कीदृशी ॥

स्मरशरजर्जरितापि कामबाणपीडितापि अन्यनायिकानखाङ्कदर्शनेन जनितमहादु:खा

विस्मृतविरहदुःखा उवाचेल्यर्थ: ॥ कीदृशं। प्रियम् । अनुनयाय स्वापराधजनितकोपशान्तये

वचने ‘यजात तजार्त भूयो नेदृशमाचरामि’ इत्यादिविनयवाक्यं वदन्तं प्रणतमपि नम्त्रम

पि । ‘* रजनी यामिनी ’इत्यमर: ।१॥। तदेव गीतेन कथयति-रजनीति ॥गीतस्यास्य

भैरवी रागी यतिताल: । ताललक्षणमुक्त प्राकू ॥ गीतार्थस्तु-हरिहरीति खेदे ॥ हे

|

'

ि

१ निमेषम्’ इति पाठ: । २ ‘वहसि’ इति पाठान्तरम् ।
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कजलमलिनविलोचनचुम्बनविरचितनीलिमरूपम् ॥

दशनवसनमरुर्ण तवकृष्ण तनोति तनोरनुरूपम्॥हरिहरि॥२॥

केशव याहि।खयोषिति रतत्वे किमुच्यते । प्रशस्तःकेशा यस्येति केशवपदव्यु

त्पत्ते: ॥ लं केशसंस्कारवतीषु खैरिणीषु रतइति केशवशब्दव्यङ्ग्यम् । अतो हे

केशव, बहुवछभ, खदेकपरायणोऽहमिल्यादिकैतववादं छलवाक्यं मा वद। विषण्णे

मयि किमकारणरोषणे रोष इत्याशङ्कसे चेत् । मैवम्॥ कुमुदलोचन, या तव विषादं

हरति तामेव बहुप्रियामनुसर ॥ अनुरूपस्यानुरूपायामनुरूपं सुरतमिति ॥ कुमुद

ग्रहणेन सोमवंशोद्भूतत्वाद्रात्रौ जागरो दिवा शयो लक्ष्यते। इति धुवः॥अथ पदानि ।

रजनीति ॥ हे कृष्ण, त्वं नयनमनुरागमिव वहसि ॥ किं भूतमनुरागम्।स्फुटमतिबा

हुल्येनान्तव्र्याप्य बहिर्निर्यातम् ।पुनः किंभूतम्। उदितरसस्य श्रृंङ्कारस्याभिनिवेश

आग्रहो यत्र ।। अथानुरागविशेषणत्वेन उदित: खादस्याभिलाषस्याग्रही यत्रेति । किं.

भूतं नयनम् । रजनिजनितो योऽसौ गुरुजागररागः तेना कषायितं लोहितीकृतम् ।

पुन: किंभूतम् । अलस: निवेशोऽवस्थानं यत्र । अत्र ‘वहति’इति पाठान्तरपक्षे तवेतेि

पूर्वपक्षस्थानुषड़ेन नयनं कर्तृ स्फुटमनुरागं वहतीति योज्यम् ॥ १ ॥। अपि च ।

कज्जलेति ॥ हे कष्ण,तवदशनवसनमधरस्तनोरनुरूपं तनोति। किंभूतम्। अरुणम् ।

माधव, हेकेशव, याहि इतोsपसर। लक्ष्मीश्चधलाsतस्तेsपि तादृशीष्वेवानुरागी युज्यते।

स्थिरानुरागाणां मादृशां ते किं प्रयोजनमिति माधवपदेन ध्वनितम् । कैतववाद छल

वाक्यं मा वद मा कथय ॥ ‘कैतवं तु चछले धूर्त’ इति विश्ध: ॥ ननु त्वदनुसरणायैवे.

तस्ततो भ्रमतो विलम्बो जात इल्यत आह–तामिति ।। हे सरसीरुहलोचन कमलनयन,

तां नायिकामनुसरानुगच्छ या तव विषादं दुःखं हरति। अहं तु स्वयमेव संतपे । ते

विषाद कथमपनेष्यामीति भाव: । अत्र पचंमें प्रभाते यथार्द्धमर्द्धमुकुलितं तद्वत्ते नयनं

रात्रिजागरालस्यान्मुकुलीभवद्धलात्वया प्रसार्यमाणमित्युन्निद्रवशार्तिकचित्प्रलपसीति सर

सीरुहलोचनेत्यनेन ध्वनितम् । यद्वा सरसीरुहं यथा रात्रौ मुकुलितं तिष्ठति प्रभाते

प्रसरति तथा त्वदीयनयनं रात्रौी मद्विषये निमीलितमासीदिदानीं त्वया प्रसारितमिति

तेन पदेन ध्वनितम् । ननु मे त्वत्तोsन्या प्रेयसी नेल्यत आह-हे कृष्ण, तव नेत्र

नयनं तदनुरागमिव वहति धारयति । कीदृशं। नयनम्। रजनीजनितो रात्रिजातो गुरुयों

महाजागरस्तजनितो यो रागो रक्तता तदेव रजनद्रव्यं तेन कषायितमीषछोहितम् ।

तदेवालसनिमेषम् । अलसो मन्थरो निमेषः पक्ष्मविन्यासो यस्य तादृशम् । अत्र च

राधाकेलिसाक्षिणा कृष्णेन यस्याः कस्याश्चिद्रोपिकायाः केलिव्यासड़ेन वृथा जागरण

कारितः इति रागेन क्रोधेन कषायितस्य राधाया अग्रेsन्यनायिकागुप्तरसाभिनिवेशत्वमुचि

तमेवेति ध्वनि: । ‘गुरुर्महति चान्यवत्’ इति विश्धः । ‘रागोsनुरक्ौ मात्सयें झेशादौ

} लोहितादिषु । गान्धारादावन्यो रागः’ इति विश्धः । ‘कषायो रसभेदे स्यादङ्गरागे विले

पने ॥ नियाँसे च कषायोsथ सुरभौ लोहितेSन्यवत’ इति च ॥ ‘निवश: शिबिरोद्वाहे

विन्यासे'sनुप्रकाशिते’ इत्यपि ॥ हरिहरील्यव्ययम् ॥ १ ॥ खेदेन त्वदन्वेषणार्थपर्यटन

जनितरजनिजागरात्रेनत्रयोलौंहित्यमित्यल दुःशङ्कयेल्यत आह-कजलेति ॥ हे कृष्ण,
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वपुरनुहराति तव स्मरसङ्गरखरनखरक्षतरेखम् ॥ -

मरकतशकलकलितकलधौतलिपेरिवरतिजयलेखम्॥हरिहरि॥३॥

चरणकमलगलदलत्क्तकसिक्तमिदं तव हृदयमुदारम् ॥

दर्शयतीव बहिर्मदनदुमनवकिसलयपरिवारम्॥।हरिहरि॥४॥

खभावारुणमपि ॥ पुन: किंभूतं दशनवसनम्। कजलेन मलिने ये विलोचने तयो

श्रुम्बनेन विरचितो नीलिमा यत्र तत् । अत्र मलिनग्रहणं तनेत्रयोर्बहुपुरुषोपभो

ग्यत्वं व्यञ्जयति ॥ २ ॥ तव वपू रतिजयलेखमनुहरतीव अनुकरोतीव ॥ इदं

वपुर्न मया सर्व जितमिति कामिन: प्रति कामजायाप्रेष्यलेखोऽयम्। अनेन स्त्री प्रेघ्य

त्वेन तस्याधमत्वं सूचितमिति व्यङ्गयोऽर्थ: । किंभूतं वपु: ॥ स्मरसङ्गरइव सङ्गरे

कामविलासे खरनखराणां क्षतरेखा यत्र ॥ अत्रापि खरग्रहणं विलासभड़े हेतु:। तस्या:

संबन्धिनं लेखमिति वपुनैखक्षतानां लेखेनोपमेयगभैविशेषणमाह। मरकतशकले कलि

ताया:कलधौतलिप: संबन्धिनम्।अथवा लिपेरिल्यत्र पश्चमी । तत्रैवे लिपरिवेति यो

जनीयम् । कलधौतलिपिमिवेति युक्त: पाठ: ॥ ३ ॥ अपि च ॥ चरणेति ॥ अत्र

प्रीतिविशेषं सूचयति ।। हे कृष्ण, तवेदं हृदयं बहिर्मदनदुमस्य मदनो द्रुम इव तस्य

नवकिसलयपरिवारं नवपछवसमूहमिव दर्शयति । किंभूतं हृदयम् ॥ उदारं महत् ॥

पुन: किंभूतम् ॥ चरणकमलादलत्क्तकसान्निध्यादुपभुक्तवनितापादपद्मत: गलतालत्क्त

अरुणमपि ते दशनवसनमधरस्तव तनोः शरीरस्यानुरूपं योग्यं रूपं कान्ति तनोति

विस्तारयति । तनुरपि ते इश्यामाधरोsप्यधुना ते श्याम इति भाव: ॥ कीदृशम् । कज

लेनाजनीभूतेन मलिने ये विलोचने नेत्रे तयोश्रुम्बनेन विरचितो नीलिमा नीलपद्मपत्र

तादृशं। तस्याधुम्बनसमये लइंी तत्रेत्राजनेन श्यामीभूतस्तदधर एव स्फुटत्वेन धूर्ततां

प्रकटयतीति भावः। नेत्रयोरपि चुम्बनमुक्तं कामशाखे-‘गुहो नेत्र ललाटेच चुम्बन

परिकीर्तितम्’ ॥ इति ॥ ‘ओष्ठाधरौी तु रदनच्छदौ दशनवाससी’ ॥ इत्यमर: ॥ २ ॥

वपुरिति ॥ हे कृष्ण, स्मरस्य कामस्या संगरे संग्रामे खराणांतीक्ष्णानां नखराणां नखानां

रेखा यत्रैतादृशम् । तव वपुर्मरकतशकले नीलमणिखण्डे कलिता निर्मिता या कलधो

तलिपि: सुवर्ण इवाक्षरविन्यासस्तस्या इव रतिजयलेख सुरतविजयप्रशस्ति लेखनपत्रमनु

हरति सदृशीकरोति ॥ अत्र कृष्णवपुषो नीलत्वान्मरकतशकलसाम्यम् ॥ सुवर्णस्य

कविसंप्रदाये आरक्तत्वेनैव वर्णनीयत्वान्नखक्षतस्य सुवर्णलिपिसाम्यं बोध्यम् । ‘संग

रोsन्हि कृतौ युधि’इति विश्ध: । ‘पुनर्भवः कररुहो नखोsस्त्री नखरोsखिनयाम् ।’

इल्यमर: । ‘गारुत्मतं मरकतं हिमगर्भहरिन्मणि: ।’ इति च ॥ ‘भित्तं शकलखण्डे वा

पुंसि’ इति च । ‘कलधैौते रूप्यहेन्त्रोः कलधौते कलध्वनौ ।’ इति विश्धः। ‘वर्णदूत:

स्वस्तिमुखो लेखो वाचिकहारक: ।’इति हारावली ॥ ३ ॥ ननु मार्ग विस्मृत्य कण्ट

कादिक्षतवत्र्मनागच्छतो मे वपुषि कण्टकक्षर्त दृश्यते न तु नखाङ्कमिल्यत आह

चरणेति।इदमुदारं तव हृदयं मदनद्रुमस्य कामवृक्षस्य हृदयान्तर्गतस्य नवकिसलयपरिवारं

नूतनपछवसमूहं बहिर्दर्शयतीव। कीदृशं। हृदयम्। चरणकमलादन्यकामिनीपदपद्माद्रलता
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दशनपदं भवदधरगतं ममजनयति चेतसि खेदम् ।

कथयति कथमधुनापिमयासहतववपुरेतदभेदम्॥ हरिहरि।५॥

बंहिरिव मलिनतरंतव कृष्ण मनोsपि भविष्यति नूनम्।

कथमथ व्वयसे जनमनुगतमसमशरज्वरदूनम्॥हरिहरि ॥। ६॥

केन सिक्कम् । अत्र मदनदुमत्वारोपेण बहिर्ग्रहणेन च तस्या: साधारण्याननुरागी

सूचितौ। हस्तचरणाभ्यां रतविशेषो यथा–“यदि संहतमूर्वगमूरुयुर्ग युवते:परिरभ्य

नरोरमते।तदभममुरः स्फुटनंच भवेदुरसि प्रमदाचरणद्वयत:’॥४॥ अपिच।देश

नपदमिति ॥ हे कृष्ण,तव।एतदिति। अन्यरमण्युपभोगचिहितं मया सहाधुनापि

प्रल्यक्षतो दृश्यमानेsपि भेद एतामप्यवस्थां प्रापितया सहभेद कर्थ कथयति ॥की

sसावभदइल्याह-दशनपदं दन्तक्षतं भवदधरगतं सत्,मम चेतसि खेदंजनयतीति।

यस्य त्रणस्तस्य वेदनेति प्रसिद्धेSन्यत्रणोऽन्यवेदनामादधातीति विरुद्धपरिहाराय भेद

एव घटते ॥ सचसुतरां विरुद्धइति ॥५॥ अपिच। बहिरिवेति । नूने वितके ।

हे कृष्ण, अहमिति वितर्कयामि तव मनोऽपि मनस: स्खभावादोज्ज्वल्ये सल्यपि

बहिरिव बहिर्गतकृष्णवर्ण इव मलिनतरं भविष्यति । अथ चेवं न ताहें अनुगतमा

खलवतालक्तकेन सिक्तम् ॥ अपरोsपि वृक्ष: सित्त: समुछसन्पछवानुद्दर्शयतीति ध्वनि: ॥

ह्मदि नायिकाचरणालत्क्तकसंबन्धकथनेन क्रोधाखयो बन्ध: कथित: । तदुत्कं वात्स्यायने

‘योषित्पादौ हृदि न्यस्य कराभ्यां धारयेत्कुचौ । यथेष्टं ताडयेद्योनिं क्रोधबन्ध: प्रकी

र्तितः॥’इति। ‘परिवार: परिकरे समूहे वेटनेSपि च’।इति विश्धप्रकाशः ॥४॥। किं च ॥

दशनेति ॥ भवदधरगर्त दशनपदं तवाधरस्थिर्त कस्याश्चिइन्तक्षतं मम चेतसि खेर्द

दु:खं। जनयति ॥ एतत्तव वपुरधुनापि मया सह कथमभेदं कथयति । अन्य

शरीरक्षतस्यान्यत्र व्यथाजनकत्वासंभवाद्वपुषोsभेद ज्ञापयतीति भाव: ॥ अधुनाल्यन्त

हृदयभेदे वपुरभेदी नोचित इति काका व्यज्यते । प्रसिद्धभदकारणानि षट् । भेदकार

णस्य विभाव्यमानत्वाद्विभावनालङ्कार: ॥ तदुत्कं दण्डिना-‘प्रसिद्धहेतुव्यावृत्या , यत्कि

चित्कारणान्तरम् । यत्र स्वाभाविकत्व वा विभाव्य सा विभावना ॥’ इति ॥ ५॥ ननु

तवोपायनार्थ कमले। त्रोटयति मयि पुष्पकोषादापतता भ्रमरेण ममाधरोष्ठी दटो न तु

दशनक्षतमिदमिल्यत आह-वपुरिति ॥ हे कृष्ण ॥ नूने तकें उठेप्रेक्षायाम् ॥ तव मनोsपि

चित्तमपि वपुरिव शरीरमिव मलिनतरमतिशयेन मलिनंभविष्यति । यथा तेवपु: इयामं

तथा मनोsपि भविष्यतीत्यर्थः । ननु मनोमालिन्यं त्वया कर्थ शातमिल्यत आह-कथ

मिति ॥ अथेति संप्रक्षे । त्वमेव पृच्छसे यदि तवान्तर्मलिनं नतदाsसमशरदूनम्।असम

शरो विषमशरः कामस्ताजिनितेन ज्वरेण दूनं दु:खितमत एवानुगतें त्वामनुद्रुतं मादृशं।

जनं कर्थवधयसेप्रतारयसि । तथाच शरणागतजनवचनमन्तमार्गलिन्यमन्तरेण न भवतीति

भाव: । तथाचव्याजेनदशनक्षतादिगोपनेSपि नूनमितिपदप्रदानादुठेप्रेक्षा नामायमलंका

रः।तदुक्त दण्डिना-‘मन्ये शड़े धुवं प्रायो नूनमित्येवमादिभि: । उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दै

१ ‘वपुरिव’ इति पाठ: ।
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भ्रमति भवानबलाकवलाय वनेषु किमत्र विचित्रम् ।

प्रथयति पूतनिकैव वधूवधनिर्दयबालचरित्रम्॥ हरिहरि॥७॥

श्रीजयदेवभणितरतिवश्चितखण्डितयुवतिविलापम्।

श्रेटणुत सुधामधुरं विबुधा विबुधालयतोsपि दुरापम्॥हरिहरि८

श्रितं भवन्तमधिकृल्यासमशरदूनं मछक्षणं जन कथं वञ्चयसे ॥ तद्वश्चनादेव चित्तमपि

मलिनमनुमीयते । मलिना एवाश्रितवश्वनां कुवैन्तीति ॥६॥ अपिच ।भ्रमतीति।

हे वधूवधे निर्दय, भवान्वनेषु अबलाकवलाय युवतिग्रसनाय भ्रमति ॥ सवौणि

वाक्यानि सावधारणान्येवेति ॥ यथा पार्थों धनुर्धर इतिवत्॥ अत्र मद्वधे किं विचि

त्रम्। ममाबलाया वध:सुकर एव ॥ पूतनिका अतियुद्धमदा कंसभगिन्येव तव बालच

रित्र प्रथयति। बालेन यदि ताद्यशी प्रबला कवलिता तहस्या अबलाया: कवलने किमा

श्चर्यम् । अत्र स्त्रीवधो निषिद्ध इति निन्दा।‘अथकथमपि’इत्यादी खण्डिता नायिका।

तछक्षणम्–“ज्ञातान्यासंगविकृतौ कान्ते कोपकषायिता । गत्वान्यत्रागते कान्ते भोग

चिन्है: कषायिता’॥ ७॥ अपि च ॥ श्रीजयदेवेति ॥ हे विबुधा:, श्रीजयदेवेन

भणितमभिलाषवश्वितखण्डितयुवतिविलापं श्रृथ्णुत । किंभूतम् । सुधामधुरम् ।

पुन: किंभूतम्॥ खगेंsपि दुरापम्॥ सप्तम्यर्थ तसि:॥ खण्डितालक्षणं यथा

‘निद्राकषायमुकुलीकृतताम्रनेत्रो नारीनखत्रणविशेषविचित्रिताङ्ग: । यस्या: कुतोSपि

पतिरेति गृहं प्रभाते सा खण्डितेति कथिता कविभि: पुराणै: ॥’ तथा च संगी

तराजे–“तालो वर्णयतिमेंघरागो देवादिवर्णनम्। विप्रलम्भाख्यश्टङ्गारो रस:करुणवे

दनम् ॥ कविनामाङ्कितपदप्रान्ते पाटखरावलि:। द्वित्राण्यथ पदानि स्युरिति लक्ष्मीपतेः

पुर: । रत्नावलीप्रबन्धोsयं निबद्धः कुम्भभूभुजा’ ॥ इति लक्ष्मीपतिरत्रावलीनामा

सप्तदश: प्रबन्ध: ॥ पदरचना जयदेवोदिता कमलावछभगानोचिता कुम्भनृपेण परं

रिव शब्दोsपि तादृश: ॥’इति ॥ ६ ॥ चित्तमालिन्यमेवाह ॥ भ्रमतीति ॥ भवान्व

नेषु विपिनेष्वबलाकवलाय कामिनीग्रसनाय भ्रमति । अत्रार्थ किं चित्रम् । न किमपी

ल्यर्थः । तत्र हेतुमाह–प्रथयति ख्यापयति । त्वयापि बाल्ये येन स्तनदानप्रवृत्ता

राक्षसीति हता तस्य संप्रति कोमलाङ्गीनां मादृशां मारणेा किं वक्तव्यमिति भाव: ॥

खण्डिता नायिका ॥ तदुक्त भरते-‘निद्राकषायकलुषीकृततात्रनेत्रो नारीनखत्रणवि

शेषविचित्रिताङ्ग: । यस्या: कुतोSपि गृहमेति पति: प्रभाते सा खण्डितेति कथिता

कविभिःपुराणैः’इति ॥ ७॥ श्रीजयदेवति ॥ हे विबुधाः पण्डिताः, इर्म जयदेवेन

कविना वर्णितं रतैी वचिताया: प्रतारिताया: खण्डितायाः प्रातरागतान्यनायिकानखाङ्क

चिन्हितप्रियाया विलापं परिदेवनं श्रृंणुताकर्णयत ॥ कीदृशम्र ॥ सुधातोsपि मधुरम् ॥

तत्र हेतुमाह-विबुधेति ॥ विबुधालयतोsपि देवालयेsपि दुरापं दुष्प्रापमिल्यर्थ: ॥ सुधा

स्वगेंsपि सुलभा कृष्णकथामृतपानं तु तत्रापि दुर्लभमिति सुधापेक्षयाधिकमाधुर्यमिति

I

|

!

।

।

भाव: ॥ ‘विबुध: पण्डिते देवे’ इति विश्व: ॥ सुरालयतोSयमित्यत्र सप्तम्यर्थ तसि: ॥
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तवेदं पश्यन्त्या: प्रसरदनुरार्ग बहिरिव

मियापादलक्तच्छुरितमरुणयोतिहृदयम्।

ममाद्य प्रख्यातमणयभरभज़ेन कितव

त्वदालोक: शोकादपि किमपि लज्जां जनयति । २।

अन्तर्मोहनमौलिघूर्णनर्चलन्मन्दारविभ्रंशन

सैतम्भाकर्षणदृप्तिहर्षणमहामन्त्रः कुरङ्गीदृशाम्॥

योजिता धातुवरेण भणत रसरता: ॥ ८ ॥ इदानीं खण्डितापि प्रौढत्वमालम्ब्य

तमधिक्षिपति-तवेदमिति ॥ हे कितव, त्वदालोकोSद्य मम शोकादपि किमपि

अधिकतरां लजां जनयति ॥ लवद्दर्शनेन शोकं पराकृल्य लज्जैवाधिकाभूत् । तत्र पूर्व

शोके कारणमाह-प्रख्यातस्य जगद्विदितस्य लेहातिशयभझेन।अतो लज्जां प्रतिहेतु

गर्भ विशेषणमाह ॥ किंभूताया मम ॥ तवेद हृदयं पश्यन्त्या: ॥ किंभूतं हृदयम्॥

प्रियाया: यावककबुरितम् । अत एवारुणद्योति अरुणस्य द्योत इव द्योतो विद्यते

यस्य तत्तथा ॥ अरुणवत्सन्ध्यारागवद्दयोतनशीलं वा ॥ उत्प्रेक्षते ॥ बह: प्रसरद

नुरागमिव ॥ बहि: प्रसरन्नलत्तकव्याजेन तदनुरागो यस्मिन् । बहुमानपुरःस

रमुपभोगयोग्यस्य कौस्तुभस्य प्रेष्यापादोहतिलैजाधिक्ये हेतु:॥ तव प्रेष्योपभोगे

लज्जापि नास्तीति व्यङ्ग्यम् ॥ अत्र शिखरिणीवृत्तम् ॥ २ ॥ इदानीं सगर्गन्ते मङ्ग

लाचरणाशिषमाह-अन्तमौहनेति ॥ कंसारे: श्रीकृष्णस्य वंशीरव: पाविकाध्वनि:

वो युष्माकं श्रेयांस विपोलयतु विपुलीकरोतु॥ किंभूतो वंशीरवः ॥ दृप्यद्दानवदूय

मानदिविषहुर्वार्दुःखपदां भ्रंशो दृप्यद्धिदनवैदैयमाना ये दिविषदस्तेषां दुःखपदां

भ्रंशहेतुखाद्धशः॥ पुन: किंभूत: ॥ कुरलीद्यशामन्तर्मोहनमौलिघूर्णनचलन्मन्दारविभ्रं

शनस्तंम्भाकर्षणदृप्तिहर्षणमहामन्त्र: ॥ अन्तमॉहनेल्यादिद्यप्तिपदान्तो द्वन्द्व: । तेषां

संहर्षों योगः तत्र महामत्र इव । अन्तर्मोहनं मनोमोहनम्॥ अनेन मोहनं मौलिघूर्ण
---------_-C-&C----------------------------------------------->-->------------>-->-->--->-->---->--->---->--->--------------------------->-------------------> ----------------->---->---->----->---->--------------------------------

सार्वविभक्तिकस्तसिरिति नियमात् ॥। ८ ॥ तवेदमिति ॥ हे कितव धूर्त, त्वदालोकस्तव

दर्शनम्। प्रख्यात: प्रसिद्धो यः प्रणयभरोsनुरागातिशयस्तस्य भज्ञेन नाशेन हेतुना

शोकादिदुःखादपि किमप्यनिर्वचनीर्य लज्जां जनयति ॥ कीदृश्या मे । तवेदं प्रत्यक्ष

त्टदयं पश्यन्त्याः । कीदृशम् । प्रियापादालत्क्कैः प्रियायाश्चरणसंबन्धियावकैव्र्याप्तम् । अत

एवारुणच्छायमरुणच्छाया दीप्तिर्यस्य तादृशम्र ॥ किमिव ॥ बहि: प्रसरदनुरागमिव हृदर्य

परिपूर्णधिक्याद्वहिः निःसरतत् । प्रेम्णैव या राधा पूर्व सैौभाग्यगवेंण न कांचन गणयति

स्म सा इदानीं समक्षमन्यनायिकाचरणालत्क्तकं हृदयं पश्यन्ती जीवलेवेति विपक्षयुवती

परिहासशङ्कया शोकादपि मेSधिकलज्जा भवतीति भाव: । ‘छाया स्यादातपाभावे

१ ‘रुणच्छायहृ’इति पाठः॥ २‘वलन्मन्दारविस्रसन’इति पाठ: । ३ ‘स्तब्धाकर्ष

mणदृष्टिहर्षण’ इति पाठ: ।

११
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दृप्यहानवद्यमानदिविषहुर्वारदुखापदां

भ्रंश: कंसरिपोर्विपोलयतु व: श्रेयांसि वैशीरवः॥ ३॥

इति श्रीगीतगोविन्दे खण्डितावर्णने विलक्ष्यलक्ष्मीपतिनीम

अष्टमः सर्गः॥ ८॥

नमिति वशीकारः।वशीकृता हिदेवताःसाधु साध्विति शिरोधूननेन प्रशंसन्ति। चलन्ति

यानि मन्दारकुसुमानि तेषां भ्रंसनम् ॥ एतावता मारणमुद्दिष्टम् ॥ मारणे हिकुसुमस्रजां

भ्रंशो जायते । स्तम्भाकर्षणं सिद्धम् । दृप्तिबौधा ॥ उच्चाटनमिति यावत् ॥ एतेषां

योगः। एतावता वंशीरवस्य मृगीदृशां संबन्धि षटूर्मसाधनमहामन्त्रत्वमुक्तम्। वंशं।

श्रुत्वा मृगीदृशस्तां तामवस्थां प्रापुवन्तील्यर्थः ॥ ३ ॥

उद्यन्नष्टकुलाचलप्रतिनिधि: कीर्तिव्रजापूरिता

ष्टाशोsष्टदुहणश्रुतिप्रतिहतिप्रक्रान्तभेरीरव: ।

स्फूर्जच्छौर्यजिताष्टदिक्पतिरसौ श्रीकुम्भकणें व्यधा

त्सर्गस्याष्टमितस्य चारुविवृर्ति भक्तोsष्टमूतेंरिमाम् ॥

इति श्रीरसिकप्रियानान्त्रि श्रीगीतगोविन्दविवरणे म्लेञ्छवनीदावानलमहा

राजश्रीकुम्भकर्णविरचितेSष्टम: सर्ग:॥

प्रतिबिम्बार्कयोषितो: ॥ पालनोत्कोचयोः कान्तिसच्छोभापेक्षुि स्मृता ॥’ इति विश्व

प्रकाश: ॥।२॥ (अन्तमॉहनेत्यादिशोकटीका नोपलभ्यते आदर्शपुस्तके) ॥। ३॥

इति श्रीमहामहोपाध्यायश्रीशंकरमिश्रविरचितायां श्रीशालिनाथकारितायां

गीतगोविन्दटीकायां रसमञ्जरीसमाख्यायामष्टम: सर्ग: ।॥

१ ‘रिपोव्र्यपोहयतु वोsश्रेयांसि’ इति पाठ: ।

।

।
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नवमः सर्गः॥

मुग्धमुकुन्द: ।

तैामथ मन्मथखिन्नां रतिरसभिन्नां विषादसंपन्नाम् ।

अनुचिन्तितहरिचरितां कलहान्तरितामुवाच रहः सखी॥१॥

है। जरीरागायतितालाभ्याँ गोयते ॥प्र०॥ १८ ॥

हरिरभिसरति वहति मधुपवने

किमपरमधिकसुखै सरिख भवने ॥ १ ॥

माधवे मा कुरु मानिनि मानमये ॥ धुवम् ॥

इदानों प्रणयकोपाद्धरिमधिक्षिप्य कलहान्तरितत्वेनोपतप्यमानां राधां सख्याह

तामथेति॥ अथसखी तामुवाच । किंभूतम् । मन्मथखिन्नाम् ।पुनः किंभूतम् ।

संभोगरागेण भावशबलताप्राप्ताम् ॥ पुन: किंभूताम् ॥ विषादसंपन्नाम् ॥ पुन:

किंभूताम् ॥ अनुध्यातहरिचेष्टिताम्॥ पुन: किंभूताम् ॥ कलहान्तरेिताम् ॥ तछक्षर्ण

यथा-‘प्राणेश्वरं प्रणयकोपविशेषभीतं या चाटुकारमवधीर्य विशेषवाग्भि: ॥ संत

प्यते मदनवहिशिखासमूहैबौष्पाकुलेह कलहान्तरिता हि सा स्यात्’ ॥ इयं पथ्या

आर्या ॥ तामथेल्यादिषु अनुकूलो नायक: ॥ प्रौढधीरा मानवती नायिका । सखी

दूती च ॥ १ ॥तदेव वक्ष्यमाणमाह–हरिरभीति ॥ तत्र पूर्व धुव: । माधव

इति ॥ अये राधे मानवति। अनुच समर्थनायिकानाथे ।(?) इति धुवः ॥ अथप

दानि हरेरिति-हे सखि राधे, भवने गृहे । अपरमिति सावधिको निर्देश: । अत:

पूर्वसगें खण्डिताया राधायाश्चरितमुक्तम् । संप्रति पश्चात्तापां तां सख्युवाचेल्याह ॥

अथेति-अथ अनन्तरं कलहान्तरितां परुषवचनानन्तरं कृतपश्चात्तापां राधां रह

एकान्ते सखी उवाच उत्क्तवती ॥ कीदृशीम् ॥ मन्मथेन कामेन खिन्नां दु:खिताम् । अत

एव रतिरसेन श्रृंङ्गाररसेन भिन्नां संगताम् । अत एव विषादसंपन्नामुद्वेगसहिताम् ।

अत एवानुचिन्तितं स्मृर्त हरेचरितं पुराा रहोविलसितं यया ताम् ॥ ‘भिन्नमन्यार्थवचने

संगते दारिते स्फुटे।’इति विश्वः ॥ कलहान्तरिता चेयम्।‘प्राणश्धरं प्रणयकोपभरेणभीते

या चाद्धकारमवधीर्य विशेषवाग्भि: । सेतप्यते मदनवन्हिशिखासहलैबाँष्पाकुला च

कलहान्तरिता हि सा स्यात्।’इति। १॥तदेव गीतेन कथयति-हरिरिति॥ गीतस्यास्य

गुजैरीरागी यतितालच ॥ गीतार्थस्तु-अये इति संभ्रमे । हे मानिनि मानवति,

माधवे लक्ष्मीपतौ मान मा कुरु।। लक्ष्मीपतिरपि त्वां प्रसादयत्यहो भाग्यमिल्यवश्यं त्वया

मानस्ल्याज्य इति सूचनाय माधवपदोपादानम् ॥ मृदुपवने वसन्तवायौ। वहति सति हरि:

कृष्णोsभिसरति त्वदीयसंकेतभूममागच्छति ।। हे सखि, भुवने त्रलोक्येSपरं कृष्णाभि

--

१ 4अथ तां’ इति पाठ: ॥ २ ‘रामकरी’इति पाठ: ॥
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तालफलादपि गुरुमतिसरसम् ।

किं विफलीकुरुषे कुचकलशम्॥ माध० ॥२॥

कति न कथितमिदमनुपदमचिरम् ।

मा परिहर हरिमतिशयरुचिरम् ॥ माध०॥ ३॥

किमिति विषीदसि रोदिषि विकला ॥

विहसति युवतिसभा तव सकला । माध० ॥४ ॥

सजलनलिनीदलशीतलशयने ॥ --------

हरिमवलोकय सफलय नयने ॥ माध० ॥ ५॥

परमधिकं किं सुखम् ।न किंचिदपील्यर्थ: । अतइति किम् । यन्मधोर्वसन्तस्य

पवने वहति वाति सति हरिरभिसरति स्खयमायाति ॥ १ ॥ अपि च ॥ ताल

पफलादिति ॥ हे राधे. कुचकलशं। किं विफलीकुरुषे । हरिकरतलस्पर्शविलासा

भावाद्विफलमिल्यर्थ: । तालफलादपि गुरुं कठिनं महान्तं च ।पुन: कोदृशम्। अति

शयेन सरसम्॥ २॥ अपि च । कति नेति ॥ हे सखि, अतिशयरुचिरं हरिं मा

परिहर इदं वचनमचिरं सांप्रतमनुपदं स्थाने कतिवारं न कथितम् ॥ ३ ॥। अपि

च ॥ किमितीति ॥ हे सखि,इति अमुना प्रकारेण विषाद कुरुषे Sतिविकला सती

किमिति रोदिषि । सकला युवतिसभा तव इति चेष्टितं हसति ॥ ४।अपिच।स

सरणादन्यरिंक सुखम् । अपि तु न किंचिदित्यर्थ:।‘मधु क्षीरेजले क्षेौद्रेद्र मचे पुष्परसे मधु: ॥

दैत्ये चैत्रे वसन्ते च जीवाशोके मधुद्रुमे’॥ इति विश्वः ॥। १॥। किं च । तालेति ॥

कुचकलशं। कलशवत्पीनं मांसलंे स्तनं किमिति विफलीकुरुषे । कृष्णकरस्पशोंदेव कुच

कलशयो: साफल्यम् । तदभावे वैफल्यमिति भाव: । तालफलापक्षियापि गुरुं कठिनमति

सरसं च । रस: श्रृंङ्गाराखयस्तत्सहितम् । तालफलपक्षे रसो माधुर्य तत्सहितम् ॥ अति

मर्दनेन वै रसप्रदत्वं भवति।अपरःकलशोsपि पूर्णः सन्गुरुर्भवति। रसो जलंतत्सहितश्च

भवतील्यपि ध्वनितम् । २ । ननु यदा हरिरायातस्तदा त्वयापि नोक्तमिल्यत आह

कति नेति-इदमचिरं सांप्रतमेवानुपदं स्थानं स्थान प्रति मया कथितं कियन्न कथित

मपि तु बहु कथितम् ॥ इदं किम् । हरिमतिशयरुचिरमतिशयेन मनोहरं मा परिहर

उपेक्षस्व ॥। ३ ॥। किमिति-त्वं किमिति किमर्थ विषीदसि विषण्णा भवसि ।। ननु

नास्मि विषण्णेल्यत आह-रोदिषीति । विकला विव्हला सती रोदिषि रोदन करोषिा ॥

अत एव सकला समस्ता युवतिसभा हसतीति भावः । यद्वा इयं मानापनोदाय प्रण

तमपि प्रियमुपेक्ष्य संप्रति रोदितीति मानपरिपाटीं न जानासि । सकला चतु:षष्टिकला

सहिता युवतिसभा हसतीति भाव: ॥ ४ ॥ ताहि किमिल्यत आह-सजलेति ॥ हे

सजलनलिनीदलशीतलशयने, जलसहितानि यानि नलिनीदलानि कमलिनीपत्राणि तेषां

।

!!

शीतल शयनं शय्या यस्यास्तादृशे, त्वै पुरः स्थिर्त हरिं कृष्णमवलोकय पश्य । अत
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जनयसि मनसि किमिति गुरुखेदम्॥

शष्णु मम वचनमनीहितभेदम्॥ माध०॥ ६॥

हरिरुपयातु वदतु बहु मधुरम् ॥

किमिति करोषि हृदयमतिविधुरम्॥ माध०॥७॥

श्रीजयेदवभणितमतिललितम्॥

सुखयतु रसिकजनं हरिचरितम् ॥ माध० ॥ ८ ॥

स्रिगधे यत्परुषासि यत्प्रणमति स्तब्धासि यद्रागिणि

द्वेषस्थासि युदुन्मुखे विमुखतां यातासि तस्मिन्मिये ।

जलेति ॥ अत एव नयने सफलय ॥।५॥ अपिच । जनयसीति ॥ हे राधे,इ

त्येवं पूर्वोक्त प्रकारेण मनसि चित्ते महान्तं खेदं किं जनयसि ॥ तहिं किं किं विधेयमि

ल्याशङ्कयाह–मम वचनं श्रृंटणु। किंभूतम्। अनीहितभेदम्॥न ईहितवेष्टितो भेद: पा

र्थक्यं येन तत्तथा ॥ ६॥ अपि च ।हरिरुपयात्विति ॥ हे राधे, हरिरुपयातु त्व

त्समीपमायातु ॥ बहुविस्तरं मधुरं चाटु वदतु । अनया रील्या हृदयमतिविधुरं किं

करोषि ॥७॥अपि च।श्रीजयदेवभणितेति।हरिचरितं रसिकजनंसुखयतु। किंभू

तम्। श्रीजयदेवभणितम्।पुन: किंभूतम्। अतिललितम् । श्रुतिजातिग्रहलयसाम्या

न्मनोहरम्॥ तथा च संगीतराजे-‘नट्टरागस्तृतीयाख्यस्तालो मध्ये क़चित् कचित् ॥

पदानां शोभयालापगुम्फनां गानहेतुकाम् ॥ अन्ते पाटा: खरास्तेनास्तदन्ते पद्यगु

म्फनम् ॥ पद्या मन्दमुकुन्दाद्यमकरन्दाभिधानवत् ॥ प्रबन्धप्रीतये गीत: श्रीपते:

कुम्भभूभुजा ॥’इति श्रीअमन्दमुकुन्दो नामाष्टादशः प्रबन्ध:॥ यदि कौतुकिनो गाने

संगीते चातुरी यदि ॥ रसिका कुम्भकर्णस्य श्रृंटण्वन्तु बुधसत्तमाः॥ ८ ॥ सखी

तहुधेष्टितमनुवदन्ती तां राधां प्रति बोधयति-स्निग्ध इति ।। हे विपरी
---->-->------>----------- ------------------------------->-->---->-----

एव नयने नेत्रे सफलय कृतार्थय । यद्वा सजलेति सप्तमी ॥ तथा च त्वया रचितं यत्स

जलनलिनीदलशीतलशयनं तत्रोपविष्टं हरिमवलोकयेल्यर्थः ॥ तथा च सत्कारपूर्वकं

शयने उपवेश्य हरिं पश्येति भाव: । ५ ॥ जनयसीति ॥ तस्मान्मनसि चिते गुरुखेर्द

महहुःखं किमिति जनयसि ।मम वचनं ‘माधवे मानं मा कुरु’इति मम वाक्यं श्रृंणु ॥

कीदृशम् । अनीहितोsनाकाङ्कितो युवयोभेंद उपजाप एतादृशम् । तथा च मम वचने

युवयो: प्रीतिकारकं तदवश्यं त्वया श्रोतव्यमिति भाव: । मया सह नाकाह्वितं भेर्द

यथा स्यादेवं मम वचनं श्रृंणु ॥ इयं सखी मत्तोsभिन्ना, मदनिष्टं न भवतीति बुद्ध्या

मद्वचनं श्रृंण्विति भाव: ॥ ६ ॥। हरिरिति ॥ हरि: कृष्ण उपयातु त्वदन्तिकं गच्छतु ॥

बहुमधुरमतिसरसं यथा स्यादेवं वदतु ॥ हृदयं स्वकीयं हृदयमतिविधुरमतिदु:खितं कि

मितिकरोषि ॥ ७॥ श्रीजयदेवेति ॥ श्रीजयदेवेन भणितं वणितं ललितं मनोहरं हरि

चरिते रसिकजनं कृष्णभक्तिरसास्वादगृहीते श्रृंज्ञारादिरसास्वादपरं जनं सुखयतु आन

ञ्न्दयतु ॥ ८ ॥ स्त्रिग्ध इति ॥ यद्यतो हेतोः खिग्धे यस्मिन्प्रिये मधुरवचनैः खेहं
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तदुत्त विपरीतकारिणि तव श्रीखण्डचर्चा विर्ष

शीतांशुस्तपनो हिर्म हुतवह: क्रीडामुदो यातना: ॥ २॥

सान्द्रानन्दपुरन्दरादिदिविषदृन्दैरमन्दादरा

दान त्रै मुंकुटेन्द्रनीलमणिभि: सैदर्शितेन्दिन्दिरम् ॥

स्वच्छन्दं मकरन्दसुन्दरमिलन्मन्दाकिनी मेदुर्र

श्रीगोविन्दपदारविन्दमशुभस्कन्दाय वन्दामहे। ॥ ३ ॥

इति श्रीगीतगोविन्द कलहान्तरितावर्णने मुग्धमुकुन्दी

नाम नवमः सर्गः॥ ९ ॥

तकारेिणि विपरीतकृतप्रतिकरणशीले, यत्तव श्रीखण्डचर्चा चन्दनानुलेपो विष

मिव भवति ।यच शीतांशुश्चन्द्र: तपन इव भवति ॥ यच्च हिमें नीहारो हुतवह

इव भवति । यच कीडामुद: केलिप्रमोदास्तीव्रवेदना इव भवन्ति । एतदुत्कम्।

विपरीतं य आचरति तस्य सर्व विपरीतमेव भवति । तदेव विपरीतमाचरणं

दर्शयति ॥ यत्तस्मिन्नपि तादृशप्रियकारिण्यपि हरी स्निगधे सत्रहे रूक्षासि ॥ सलेहे

लेहराहिल्यं वैपरील्यम् । यच प्रणमति नतिशीले प्रिये स्तब्धासि ॥ प्रणमल्यप्रवणत्वं

वैपरील्यम्॥यच रागवति प्रद्वेषण्यसि। अत्रापि तादृगेव वैपरील्यम्। यच संमुखे

प्रिये वैमुख्यं यातासि । संमुखे विमुखभावो वैपरील्यम् ॥ अत्र शार्दूलविक्रीडितं

वृत्तम् । विरोधालङ्कार: ॥२.॥ इदानीं सगौन्ते सर्ववित्रोपशमनार्थ गोविन्दंप्रणमति

सान्द्रेद्रति ॥ श्रीगोविन्दपदारविन्दं वन्दामहे नमस्कुर्महे । किमर्थम् । अशुभस्क

न्दाय अशुभनाशाय ॥ किंविशिष्टम् । खच्छन्दं यथा स्यात्तथा मकरन्दसुन्दरा मकर

न्दसदृशी गलन्ती या मन्दाकिनी गङ्गा तया सान्द्र स्निग्धम्॥ अरविन्दे हिमकरन्दो

भवति ॥ तेन मन्दाकिनी उपमीयते इत्युपमालंकारः ॥ पुन: किंभूतम्। सान्द्रानन्दा

निबिडहर्षा ये पुरन्दरादिदिविषदस्तेषां वृन्दै:मुकुटेन्द्रनीलमणिभि: संदशिता इन्दि

न्दिरा मधुपा यत्र तत्तथा । अत्र चरणयोः कमलोपमा । मन्दाकिन्याः मकरन्दोपमा

प्रकटयति सति परुषासि निछुरभाषिण्यसि । यच प्रणमति तस्मिस्तब्धासि ॥ यच रागि

ण्यनुरागवति तरिंमस्त्वं द्वेषस्थासि द्वेषमवलम्ब्य स्थितासि ॥ यच्चोन्मुखे आलिङ्गनाय

संमुखे तरिंमस्त्वं विमुखतां यातासि पराबुखतां गतासि । तडेतोहें विपरीतकारिणि,

एतत्सर्व विपरीतमेव ॥ एतत्किम् । तव श्रीखण्डचर्चा चन्दनलेपो विषम् ॥ यथा विर्ष

भोत्तारं मूच्छयति तथा चन्दनलेपोsन्येषां सुखदोsपि त्वां मूच्छयतीति भाव: । अथच

शीतांशुस्तपन:सूर्यः॥ अन्येषां शीतलस्वभावोsपि चन्द्रस्त्वयि तापप्रदत्वात्तपन इतिभाव: ॥

हिमं तुषारोsपि इतवहोsशिः॥ अथ च क्रीडामुदः सखीक्रीडाजन्या मुद:प्रमोदा या
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सुरवृन्दमौलीन्द्रनीलमणीनां भृहोपमा । एवं चरणसरोजे मकरन्दजुषो नमत्सुरमौलि

नीलमणिव्याजेन भ्रचढ़ा इव। किंविशिष्टैदिविषद्रुन्दैः । अमन्दादरात्प्रचुरादरवशतः।

आनक्रै: साष्टाङ्गप्रणिपातप्रवणै: । शार्दूलम् ॥ ३ ॥

एकं कृत्वा हृदीश द्वितयमथ नये सारमासाद्य तिस्त्र:

सम्यग्योगं चतुर्ण निपुणतरधिया पच जित्वा विदित्वा ।

षड्ढूं हित्वाथ सप्ताष्टकुलगिरिबलो गीतगोविन्दसर्ग

सूतया कृत्वा निसर्गोंज्ज्वलमिव नवमं कुभ्भकणों जयास्रात् (?) ।॥

इति श्रीकुम्भकर्णविरचितायां गीतगोविन्दटीकायां रसिकप्रियायां कलहान्त

रितावर्णने मुग्धमुकुन्दो नाम नवम: सर्ग: ।

तना तीत्रवेदना: । यस्तस्मिन्विपरीतमाचरति तस्य सर्व विपरीतमेव भवतीति भाव: ।

‘परुष कर्बुरे रूक्षे स्यात्रिभुरवचस्यपि।’इति विश्ध: । ‘यातना तीव्रवेदना’ इत्यमर: ।२॥

(अत्र सान्द्रानन्दनेति श्ठोकस्य टीका नोपलभ्यते आदर्शपुस्तके।॥। ३ ॥)

वात्स्यायनादिमतसेमतमत्र किंचि

द्यत्कोषजातमथ शब्दनयप्रमेयम् ।

यचाप्यलङ्कतिरहस्यमलेखि तत्त

चास्त्राय मूलमिति सन्मतिभिर्विभाव्यम्।

इति श्रीशंकरमिश्राविरचितायाँ गीतगोविन्दटीकायां रसमझायी

नवम: सर्ग: ।॥
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दशामः सर्गः॥

चतुरचतुर्भुजः ॥

अत्रान्तरे मंस्टणरोषवशाँमपार

नि:श्वासनि:सहमुखों सुमुखीमुपेल्य ।

सत्रीडमीक्षितसरखीवदनां दिनान्ते

सानन्दगद्वदपदं हरिरित्युवाच ॥ १ ॥

देशवराडीरागाष्टतालाभ्यां गीयते। प्र० १९ ।

वदसि यदि किचिदपि दन्तरुचिकौमुदी

हरति दरतिमिरमतिघोरम् ।

स्फुरदधरशीधवे तव वदनचन्द्रमा

रोचैयतु लोचनचकोरम्॥ १ ॥

भिये चारुशीले मुच मयि मानमनिदानम् ॥

इदानीं सायंकृतसखीकृत्यां स्मरशरजजेरितकोपां खयमनुनयति-आत्रान्तर

इति ॥ अत्रान्तरेSस्मिन्नवसरे दिनान्ते हरिः सत्रीडं यथा स्यात्तथा सुमुखीं राधा

मुपेल्य सानन्दगद्रदपदं सहर्षविकलिताक्षरं यथा स्यात्तथा इति वक्ष्यमाणमुवाच ॥

पुन: कथं यथा स्यात्तथा ॥ किंभूताम् । मस्टणरोषवशां स्निगधरोषरागाम् ॥ कोमलसखी

वचनै: किंचिन्नमितरोषम् । पुन: किंभूताम् ॥ अपार निःश्वासनि:सहमुखीं विरहसह

नासमर्थननाम्।वसन्ततिलका वृत्तम्॥१॥ तदेव वक्ष्यमाणमाह-वदसीति।त

त्रानुरोधेन क्रमपरिपाटीं परिल्यज्य पूर्व धुवपदं व्याक्रियते। प्रिये इति ॥ हे प्रिये

शोभनशीले मयि विषये यो मान: तं मुच परिल्यज ॥ किंभूतम् ॥ अनिदानम् ॥

अत्रान्तरइति।अत्रान्तरेSस्मिन्नवसरे हरिः राधां समुपल्य समीपं गत्वा प्रदोषे रात्रि

मुखे इति वक्ष्यमाणमुवाच ॥ कीदृशीम् । अमसृण: कर्केशो यो रोषस्तस्मादसीमोsधिकी

नि:श्धासस्तेन नि:सहं विरहदु:खसहनाक्षमं मुखं यस्यास्ताम् ॥ पुन: कीदृशीम् । सत्रीर्ड

सलर्ज यथा स्यादेवमीक्षितं सख्या वदन यया ताम् । कर्थ यथा स्यात् । सानन्दगाद्र

दपदम् । आनन्देन गद्वदपदं गलदक्षरवाक्सहितं यथा स्यात्।१॥ तदेव गीतेन कथयाति

-वदसीति ॥ गीतस्यास्य देशवराडीरागस्तालश्चाष्टतालः । गीतार्थस्तु-हे प्रिये राधे,

चारु मनोहरं शीलं यस्यास्तादृशे, त्वे मयि मद्विषयेSनिदानमकारणकं मानंे मुच त्यज ॥

सपदि त्वन्मानकाल एव मदनानल: कामाझिर्मम मानसं दहति तापयति ॥ अतो मुख

कमलममलं तत्संबन्धि यन्मधु तत्पानं देहि । चारुशीलत्वमेवाह-वदसीति । त्वं यदि

१ ‘अत्रान्तरsमसण’इति पाठ: । २ ‘वशादसीम’ इति ‘वशामसीम’ इति च

पाठ: । ३ ‘रोचयति’ इति पाठ: ।
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सपदि मदनानली दहति मम मानसं

देहि मुखकमलमधुपानम्॥ धुवम्॥

सल्यमेवासि यदि सुदति माये कोपिनी

देहि खरनखरशरघातम्।

घटय भुजबन्धनं जनय रदरखण्डनं

येन वा भवति सुखजातम् । प्रिये० ॥२॥

सपत्नीसंभोगलक्षणकारणरहितम् । सपदि साम्प्रतं भवतीति मानमपेक्ष्य मदनानलो

मम मानसं दहति। तत्तापोपशान्यै मुखकमलमधुपानं देहीति धुवः । अथ पदानि ।

वादसीति ॥हे प्रिये, किंचिदपि प्रियाप्रियनिरपेक्ष खल्पमपि वदसि ।तदा तव दन्त

रुचिकौमुदी मम दरतिमिरं भयान्धकारं हरति । किंभूतं भयान्धकारम् । अतीव

घोरम ॥ अतीव भयानकहेतुत्वाद्भयानकम् । अत्र मयि स्थायी भयमेवोद्रित्क्त:सन्

भयानकतामेष्यतीति ‘ विभावैरनुभावैश्च सात्विकैव्र्यभिचारेिभि: । आनीयमानस्था

यित्वे स्थायीभावो रस: स्मृत:’ इति ॥ स च >्टङ्गारविरोधी त्वया परिहरणीय

,एव ॥ तव वदनचन्द्रमा मम लोचनचकोरं स्फुरन्योऽधरे शीधुस्तस्मै रोचयतु

साभिलार्ष करोतु॥ अधरशीधुचन्द्रिकार्थ चन्द्रमस: सान्निध्यान्मनेत्रचकोरस्य स्पृहा

जायते ॥ १ ॥ अपि च । सल्यमिति ॥ हे सुदति शोभनदन्ते, सल्यमेव यदि

मयि कोपिन्यास । तहिं सापराधे मयि खरनखरशरघातं देहि । भुजाभ्यां बन्धन

वटय ॥ रदै: खण्डनं जनय ॥ अथवा किमुद्दिश्यते । येन वा अपराधयोग्येन दण्डेन

तव सुखजातं भवति स एव विधीयताम् । प्रभूणां हि सापराधेषु भृत्येषु ताडन
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- --------->-->----------------------->-->---------------------------->_-----------------------------------------------

किंचिदपि उदासीनवचनमपि वदसि तदा दन्तरुचिकौमुदी तव दन्तानां या रुचि:

सैव कौमुदी चन्द्रज्योत्ला सातिघोरमतिभीमं दरतिमिरं दर: साध्वसं स एव तिमि

रमन्धकारः । तद्धरति दूरीकरोति । अत्र साध्वसे सति पुरःस्थितमपि वस्तु न प्रकाशत

इति साध्वसस्यान्धकारत्वेन निरूपणम् । दन्तरुचेश्व तन्नाशकत्वात्कौमुदीत्वेन निरूप

णम् । अथच स्फुरत्कोपवशात्किाधिचलन्योSधरः । तछक्षणं चोक्तम् । ‘चन्द्रिकायां कौ

मुदी ’इति विश्व: ॥ 4दर: साध्वसगर्तयो:’इति च । ‘ घोरं भीमे हरे घोरः’ इत्यपि ।

‘शीधु निमशिमृते(?)’। शीधुशब्दः पुंस्यपि पुन्नपुंसकशेषेSमरसिंहः—‘कुर्ट मुण्डं शीधु

बुस्तम् ’ इति ॥ अत्राधारशीधवे इत्यत्र तादथ्र्यविवक्षायां चतुथीं । न तु लोचनचकोरमि

त्यत्र ‘ रुच्यर्थानां प्रीयमाण:’इति चतुथीं । कुतो नेति चेतत् । अन्यकतृकोSभिलाषो

रुचि: । इह तु वदनचन्द्रमसोर्न प्रीतिजनकत्वं विवक्षितम् ॥ १ । सत्यमेवेति ॥ हे

, सुदति शोभनदशने, त्वं सत्यमेव यथार्थमेव यदिकोपवल्यसि तदा खरास्तीक्ष्णा येनखास्त

एव बाणासैतघर्गतं प्रहार देहि । तेनापि यदि न तुष्यसि तदा भुजाभ्यां बाहुभ्यां बन्धर्न

घटय । तेनाप्यसंतोषे रदखण्डनं रदैर्दशनै: खण्डनमधरे क्षतं जनय ॥ येन वा सुखजात

सुखसमूही भवति तदेव कुरु । यथा च मय्यपराधानुकूलं दण्डं विधाय कोपं मुचेति

भाव: ॥ सुदति शोभना दन्ता अस्या इति वाक्ये दन्तस्येति दतादश: ॥ ‘*जातं जाल्योच
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त्वमसि मम भूषर्ण खमसि मम जीवन

त्वमसि मम भवजलधिरत्नम्।

भवतुभवतीह मयि सततमनुरोधिनी

तत्र मम हृदयमतियत्नम् । भिये०॥ ३ ॥

नीलनलिनाभमपि तन्वि तव लोचन

धारयति कोकनदरूपम्॥

कुसुमशरबाणभावेन यदि रञ्जयसि

कृष्णमिदमेतदनुरूपम्॥ भिये० ॥४ ॥

बन्धनखण्डनादयो दण्डा: समुचिता: । अत्रैतव्याजेन नखक्षतालिङ्गनचुम्बनादीनप्रार्थ

यते ॥। २ ॥ अपि च ॥ तत्वमसीति ॥ तव अन्या एव सन्ति ता एव प्राथ्र्यतामि

।

।

ल्याशङ्कयाह–मम त्वमेव भूषणमसि । त्वयालंकृतोsहमन्यासु सौभाग्यवान् ॥ अथ ।

तिष्ठतु बाह्यभूषणम् । मम जीवनमपि त्वमेवासि ॥ अथ जीवनमपि तिष्ठितु ॥

जीवनेऽपि भवजलधौ रत्नं त्वमेव । भवजलधिग्रहणमन्यस्य परिग्रहस्य जड- -

त्वद्योतनार्थम्। भवतीह विषये मयि सततमनुरोधिनी कृपापरा भवतु ॥ तात्रेवार्थ

ममहृदयमतीवयत्नपरं विद्यते ॥३॥ अपिच ।नीलेति ॥ हेतन्वि, नीलनलिना

भमपि कृष्णरूपमपि तव लोचनं कोकनदरूपं रक्तिमानं धारयति । अतो यदि कु

सुमशरबाणचेष्टया कुसुमशरबाणाधीना भूवा यदि मामपि कृष्ण रञ्जयसि तदा ।

इदं रञ्जनमेतलोचनरञ्जनाननुरूपं स्यात् । इदमाकूतम् ॥ यथा मयि कोपेन त्वया

कृष्णं लोचनं रक्त कृतं तथा मयि प्रसादपरा भूवा कुसुमशरभावेन कामबाणानां

कटाक्षादीनां चेष्टया मयि रत्त कुरु ॥ कोपं ल्यक्त्वा प्रसादपरा भवेल्यर्थ: ॥ अथवा ि

जन्मसु ’इति विश्व:।॥२॥ ननु या तव प्रिया तस्या मानंे मोचय ॥ मे मानल्यागे तव किं

प्रयोजनमिल्यत आह–स्वमसीति । त्वंममजीवनमसि। त्वयि विषण्णायां मम विषादो !

भवति प्रसन्नायां प्रसाद इति त्वमेव जीवनमिति भाव: । त्वं मम भूषणमलंकरणमसि । ,

त्वां विनापि परमा कान्तिरिति त्वमेव मम लोकोत्तरं भूषणमिति भावः। भवजलधौ ,

संसाररूप रत्नाकरे त्वमेव मम रत्नमसि । यथा दरिद्रस्य रत्ने दृटे परमानन्दो भवलेयवं

मम त्वय्यपि दृष्टायामिति भावः । भवत्विति । इह प्रणते मयि भवती सततं सदानुरो- !

धिनी भवतु ॥ तत्राथें मम हृदयं यत्नवत् ॥। ३।॥। नीलेति ॥ हे तन्वि कृशाङ्गि, नीलन- ,

लिनस्य नीलोत्पलस्येवाभा दीप्तिर्यस्यैतादृर्श तव लोचनं रोषारुर्ण यत्कोकनदरूपं र

क्तोत्पलसौन्दर्य धारयति । यदि च कुसुमशर: कामस्तस्य बाणभावेन तद्वाणाभिप्रायेण 2

वा इमं कृष्णं च रञ्जयसि रक्त करोषि । एतस्य चक्षुषोsनुरूपं सदृशम् । शरा हि सतत

परशरीरभेदिनो रुधिरात्क्तत्वेनारक्ता भवन्तीति भावः । यद्वा कुसुमशरबाणभावेन कुसु

मशरस्य बाणरूपो यो भावोsभिप्रायस्तेन । यद्वा कुसुमशरबाणभावेन तद्वाणस्वरूपेण

चक्षुषा भित्वा कृष्णं मां यदि रञ्जयसि । इदं रजनमेतस्यास्तवैतस्य बाणस्य चानुरूपंस
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स्फुरतु कुचकुम्भयोरुपरि मणिमञ्जरी

रञ्जयतु तव हृदयदेशम् ।

रसतु रसनापि तव घनजघनमण्डले

घोषयतु मन्मथनिदेशम्॥ भिये० ॥५।

स्थलकमलगञ्जनं मम हृदयरञ्जर्न

जनितरतिरङ्गपरभागम् ॥

भण मसृणवाणि करवाणि चरणद्वयं

सरसलंसदलक्तकरागम्॥ मिये०॥ ६॥

कुसुमशरभावेन यदि नीलनलिनाभमपि लोचनं कोकनदरूपं धारयति तर्हि एतदिदं

तवानुरूपम्॥४ ॥ अपि च । स्फुरत्विति ॥ हेतन्वि ।तव कुचकुम्भयोरुपरे

मणिमक़री मणि: मञ्जरीव स्फुरतु ॥ स्फुरन्ती च किं करोत्विल्याह-तव

हृदयदेशं रञ्जयतु । अपिच । रशनापि तव निबिडजघनमण्डले रसतु शब्दं करोतु ॥

सा तथाविधा किं करोत्विल्याह-मन्मथनिदेशं सवी एव मानिन्यो मानं मुक्खा

कामवशगा भवन्त्विति कामाज्ञां घोषयतु ॥ ५ ॥ अपि च ॥ स्थलकमलेति ’ि

हे मस्णवाणि स्रिग्धवाणि । भण आदिश॥तव चरणद्वयं सरसलसदलत्क्तकरागं कर

वाणि ॥ सरस: सलेहो लसन्योऽसावलक्तकस्तस्य रागो यत्र ॥ अथ वा सह रसेन

श्रृंटङ्कारेण वर्तत इति सरसः ॥स चासौ तथा श्रृंटङ्गारोत्पत्तिद्वारेण स्पृहाजनकश्चासौ

aदृशम् । श्यामे लौहिल्यापादनसमर्थायास्ते मम रजनमनुरूपमेवेति । यश्च बाणेनताडयते

दस रुधिरादिना रत्ती भवलेयेवेति भाव: । कुसुमशरबाणभावेनानेन नयनेन कृष्ण नन्दा

इत्मर्ज मां रजयसि प्रणयास्पदं करोषीति । इदमेतस्यास्तवानुरूपमेवेति प्रकृताथों भवेत्।

‘कोकनदं रक्तकैरवे रक्तपङ्कजे’इति विश्वः ॥४।॥। स्फुरत्विति ॥ मणिमक्षरी मणिपर

'म्परा कुचकुम्भयोःस्तनकलशयोरुपरि स्फुरतु चधला भवतु । तव हृदयदेशं वक्षःप्र

देशं रञ्जयतु स्वरश्मिभि: शोभयतु ॥ त्वन्नयननलिनं रक्तत्वं धत्त त्वं च कृष्णं मां रक्ष

* यसि । अतो मणिमश्नरी आर्पिता वक्षो यदि रजयति तदानुरूपं भवतीति भाव: । अत्र

केलीरूपशुभकर्मौरम्भ मञ्जरीयुक्तपूर्णकलशस्थापनमुचितमेवेति सूचनाय कुचयोःकल

शत्वेन रूपणं मणिपरम्परायाश्च मञ्जरीत्वेन रूपणम् ।तव घनजघनमण्डले मांसलज

घनभागे रशनापि क्षुद्रघण्टकापि रसतु शब्दायमाना भवतु ॥ मन्मथनिदेशं कामाज्ञां

"धोषयतु वारे वारं कथयतु ॥ कामाशया ‘भोः केलिं कुरुत’ इति कामाज्ञया सर्वे

विलासिनो रमतामिति वा मन्मथनिदेशं घोषयत्विति भावः॥। ५।॥ स्थलेति । हे

मिसृणवाणिा खिनग्धवचने, भण आशां देहि ॥ तव चरणद्वयं सरसगलदलत्क्तकरार्ग सरस:

'सान्द्री लसन्नलक्तकरागी महारजनरागो यस्य तादृशं करवाणि कुयाँम् । कीदृशम् ।

स्थलकमलगजनं स्थलोत्पन्न यत्कमलं स्वकान्त्या तस्य तिरस्कारकम्। पुन: कीदृशम् ॥

१ ‘ सरसगलदल’ इति पाठ: ।
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१

स्मरगर्लरवण्डर्न मम शिरसि मण्डन ।

धेहि पदवछवमुदारम्॥

ज्वलति मयि दारुणो मदनकदनारूंणो ।

हरतुतदुपाहितविकारम्॥ मिये० ॥७॥

लसत्कान्तिमांधेति ईदृशोऽलत्क्तकरागो यत्र । एतावता अलत्क्तकरञ्जनसमकालमेद

श्रयङ्गारोत्पत्तिर्भवत्येव यूनाम् ॥ किंभूतं चरणद्वयम् ॥ स्थलकमलगञ्जनं पद्म

रागस्पर्धि ॥ पुन: किंभूतम् ॥ मम हृदयरञ्जनं मम चित्तानुकारेि ॥ पुन:

किंभूतम् ॥ जनित उत्पादितो रतिरङ्गस्य रमणप्रमोदस्य परभागो यत्र ॥ का

मोद्रेककारील्यर्थ: ॥ ६ ॥ अपि च । स्मरेति ॥ हे राधे, मम शिरसि उदारं

चरणलक्षणैर्महत्पदपछवं पदं पछवइव लैोहिल्यकौमल्यशैल्यादिना मण्डनमिव धेहि.

आरोपय । किंभूतं पदपछवम् ॥ स्मरगरलखण्डनं कामविषतापशमनम् ॥ मयि विषये.

दृारुणो मदनस्य यत्कदनं तदेवारुणइव सूर्य इव ज्वलति दीप्यते । स चरणपछव:मम:

शिरसि निहित:सन् । तेन मदनकदनारुणजनिततापेन उपाहितविकारमारोपितवि

कृर्ति संतापं हरतु ॥ अत्रान्तरेल्यादौ प्रौढा मानवती नायिका ॥ अनुकूली नायक: "

-----------------------------

मम त्डदयानुरागजनकम् । तथा चेर्द मम हृदयंरजयति ॥ ममाप्यलक्कनैतद्रजनमुचित-.

मेवति भावः। अत एव जनितो रतिरझे सुरतकौशले परभागः परस्परशोभा येन ता

दृशम् । मयालत्क्तकेन चेदं रज्योत । तदेतक्रौधवधादौ मम हृदयलशं। सत्परमशोभां'

दास्यतीति भावः । स्फुरतु मणिमञ्जरील्यनेन भणनेनच विपरीतरतमत्राभिमतम् ।

‘परस्परंतु कान्तिः परभाग: स कथ्यते’ इति धरणि: ॥ ‘रङ्ग: कौशलरागयोः’.

इति च ॥ ६ ॥। स्मरेति ॥ हे प्रिये, उदारं सुन्दरे पदपछवं चरणकिसलयं मम

शिरसि धेहि स्थापय। कीदृशम् ।मण्डनं मम मस्तकस्यालंकरणम् । पुनः कीदृशम् 1,

स्मरस्य यद्वरलं. विर्ष तस्य खण्डनं नाशनम् । विरहिणां मूच्छiदिप्रदानेन मलया-.

निले स्मरगरलत्वरूपणात्स्मरस्य सर्पत्वमाक्षिप्यते । चरणपछवं विधेहील्यनेन ना-.

यिकाया गारुडिकत्वे चेल्याक्षेपरूपकमिदम् । अपरमपि सपौदिविर्ष गारुडिकचरणा,

घातेनाभिमन्त्रितपछवारोपणेन च शाम्यतीति ध्वनि: । किं च ॥ मयि दारुणो दु:

सही मदनकदनारुणो मदन: कामस्तजनितं यत्कदने ताप: स एवारुण: सूयेंों .

ज्वलति । अतस्तेनोपाहितं जनितं विकारं श्रान्त्यादिरूपं हरतु दूरीकरोतु । अन्यः

सूर्यसंतापः शिरसि पछवादिस्थापनेन शाम्यतीति ध्वनिः । ‘अरुणोSस्फुटरागे,

स्यात्स्यें सूर्यस्य सारथौ ।’ इति विश्वः।‘कदनं कलुषे तापे’इतिच ॥।७॥इलनेन

१ ‘देहि ’ इति पाठ: । २ ‘* कदनानलो ’इति पाठ: ॥
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इति चटुलचाटुपटुचारु मुरवैरिणो

राधिकामधि वचनजातम् ।

जयंति जयदेवकविभारतीभूषिर्त

मानिनीजनजनितशातम् । मिये० ।८ ।

परिहर कृतातड़े शङ्कां त्वया सतर्तघन

स्तनजघनयाक्रान्ते खान्ते परानवकाशिनि ।

॥ ७॥ अपि च ॥ इतीति ॥ इल्यमुना प्रकारेण चटुलचाटुपटुचारु मुरवैरिणो

राधिकामधिकृल्य वचनजातम् ॥ जयदेवकविभारतीभूषितम् । पुन: किंभूतम् ।

मानिनीजनजनितशातम् ॥ मानिनीजनस्य जनितमुत्पादितं शातं सुखं येन ॥ ल

लितापि यदि पदरचना न धातु योगाद्यते विभाति शुभा ॥ इति कुम्भकर्णनृप

तिगीयति तां गीतगोविन्दे ॥तथा च सङ्गीतराजे-‘तालो वर्णयती रागा: कमादेष्टादश

स्मृता: । मध्यमादिश्च ललितो वसन्तो गुर्जरी तथा ॥ धनासी भैरवो गोण्डकृतिर्दे

शाङ्किकापि च । मालवश्रीश्च केदारमालवीयादिगौण्डकैो ॥ स्थानगौण्डश्च श्रीरागी

मल्हारश्च वराटिका ॥मेघरागश्ध भद्रवद्धोरणीनियता इमे ॥ यावद्रागं पदानि स्युः

प्रान्जे पाटखराणि तु ॥ क़चित्कचिद्रतालापभूषितानि यथारुचि: ॥ मिथ: प्रियो

क्तिसंभारविप्रलम्भरसानि च ॥ यत्र स्यात्स प्रबन्धोSयं रागराजिविराजित: ॥’

इति चतुरचतुर्भुजरागराजिचन्द्रोद्दयोतनामा एकोनविंश: प्रबन्ध: ॥ ८ ॥ इदा

नीमात्मानं गतदोषं ज्ञापयन्संभोगार्थ प्रोत्साहयन्नाह-परिहरेति ॥ हे कृतात

मयि कृतान्यवनितासंगशड्रे, शङ्कां ल्यज ॥ अथवा मयि कृतातड्रे लवद्वियोगदर्शन

संजातसंतापे शङ्कां ल्यज ॥ त्वां मयि संजातमनोविकल्पां दृट्रा मयि संतापो जायत

प्रकारेण मुरवैरिणः कृष्णस्य राधिकामधि लक्षीकृल्य वचनजातं वाक्यसमूहो। जयति

सर्वोत्कर्षण वर्तताम् ॥ कीदृशम् । चटुलं मनोहरं चाटु प्रीतियुक्त पटु चतुरं चारु

सुकुमारम् ॥ पुन: कीदृशम् ॥ पद्मावती जयदेवपली तस्या रमणो वछभो यो जयदेव:

कविभारल्या भारतीसंज्ञया कवित्ववृत्या भणितं वर्णितम् ॥ जयदेवकवेभौरल्या भणित

मिति तु व्याख्यानं मन्दम् ॥ तथा पैौनरुक्त्यापत्ते: । जयदेवकविभणितमित्यसैयैव सम्य

क्त्वात् ॥ पुन: कीदृशम् ॥ अतिशातमतिशयितं सुखे यस्मात्तादृशम् ॥ भारतीवृत्तिलक्षर्ण

शूङ्कारतिलके–“प्रधानपुरुषप्राया सद्वक्रोक्तिनिरन्तरा । भारती सा भवेदृत्तिवींरहास्याद्रु

ताश्रया ॥’इति । रसार्णवसुधाकरेsपि-‘शूङ्कारादिषु सर्वेषु रसेष्वीटा हि भारती ॥’

इति । *चटुलःसुन्दरे चले’ इति धरणिः । ‘चड्टुचाड प्रियं वाक्यम् ’इति हरिश्चन्द्रः ।

‘पटुस्तीक्ष्णे नीरोगे चतुरेSन्यवत्’इति विश्व: । ‘शर्मशातसुखानि च’इत्यमर: ॥। ८ ॥

परिहरेति ॥ हे कृतातङ्के विहितसंतापे, अन्यनायिकासङ्गसंशयं परिहर ल्यज ॥ यतो मम

स्वान्ते चित्ते sभ्यन्तरे वितनोस्तनुशून्याल्कामादन्यो धन्यो जनो नविशति। कुतो नप्रवि

१ ‘ जयति पद्मावतीरमणजयदेवकविभारतीभणितमतिशातम् ॥? इति पाठः॥

१२
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विशाति वितनोरन्यो धन्यो न कोsपि ममान्तर्र

प्रर्णायिनि परीरम्भारम्भे विधेहि विधेयताम्॥२॥

मुग्धे विधेहि मयि निर्दयदन्तदंर्श

दोवैछिबन्धनिबिडस्तनपीडनानि ॥
-५ -२

चण्डि त्वमेव मुदमुद्वेह पश्चबाण

चणैडालकाण्डदलनादसवः प्रयॉन्ति॥ ३॥

इल्यर्थ: । अत्र ममेति षष्ठयन्तमर्थवशात्सप्तम्या परिणम्यते। कर्थ शङ्का परिहरणीयेति

वाक्यार्थद्वारेण हेतुमाह ॥ सततग्रहणेन जीवितावधि त्वदृतेऽन्या काचन मम हृद

यमाश्रिल्य न वर्ततइति बोधयति ॥ हे प्रणयिनि, मम खान्ते घनस्तनजघनया लवया

सततमाक्रान्त अत एवान्यानवकाशवति वितनोरनङ्गादन्यो धन्यस्तादृशसौभाग्ययोग्य:

कोSप्यन्य: स्त्रीलक्षणो जनोSन्तरं पश्धान्न विशाति ॥ साङ्गस्य प्रवेशाभाव इति तां

कृत्वा शङ्कां मा कृथा इल्यर्थ: ॥ शङ्कां मुक्त्वा किं कुर्विल्याह–परीरम्भारम्भ आलि

ङ्गनारम्भे विधेयतां दासतां विधेहि ॥ अथवैवं योजना ॥ प्रणयिनीति काकाक्षिगोलक- ‘

न्यायेनोभयत्र संबध्यते ॥ लवयि योगो न युक्त मिति ।। हे प्रणयिनि,मयि लेहपरे

परीरम्भारम्भे विधेयतां किंकरतां विधेह।खयातु मतोऽहमालिङ्गनार्थ प्रयतेय-तथा

कुरु ।। हरिणीवृत्तम्। अत्र काव्यलिङ्गमलंकार: ॥ प्रणयिनीति पदैौचिल्यं वर्णानुप्रासश्च।

प्रौढा नायिका ॥ प्रगल्भो नायक: ॥ विप्रलम्भे सङ्गसिद्धि: ॥ २॥ इदानीं सापराधित्व

मभ्युपगम्याप्याह–मुग्धेति ॥ हे मुग्धे आत्महतानभिज्ञे । अहमपराधीति चे

त्तहिं मय्यपराधयोग्यं दण्र्ड निर्दयदन्तदंशदोवैछिबन्धनिबिडस्तनपीडनानि विधेहि ।

अथवा कोपैकशरणेति चेत्तहिं संबोधनमुखेनानुरूपं विशेषणमाह-हे चण्डि कोपने,

पश्चबाणश्चण्डाल: तस्य काण्डै: शरैर्दलनान्ममासव: प्रयान्ति ॥ किं पुनस्तस्य पौरुषेण

त्वमेव मुदमुद्वह॥ मया जितोऽयमिति जयपटहं वादय ॥ अथवा इल्यन्वय: । हे
-------------->------>--->---->-->--->---->-->-->-->-------------------•--------------------------------------------------------------------------

शतील्यत आह-परेति। परानवकाशिनि इतरावकाशश ये । तत्र हेतुमाह-त्वयेति ॥

घने निबिडे स्तनजघने यस्यास्तादृश्या त्वया सतताक्रान्ते व्यासे ॥ तथा च सदा त्वया

पूरिते। मदीये स्वान्ते sन्यस्य प्रवेछुमेवावकाशो नास्ति । अनङ्ग एव परान्प्रविशति ।

तस्याझाभावादित्यर्थ: । तस्मात्परीरम्भारम्भे आलिङ्गनारम्भे विधेयतां वचनग्राहितां

विधेहिकुरु ॥ परिरम्भमाचरेति मद्वचर्न कुर्वित्यर्थः। ‘रुक्तापशङ्कास्वातङ्क:’इत्यमर:॥२॥

मुग्धेत्यादि ॥ मुग्धे सुन्दरि, निर्दयं दयारहितंदन्तर्दशं। दन्तक्षतम्। अथच दोर्वछिबन्ध

भुजलताबन्ध निबिर्ड गाढं स्तनाभ्यां पीडने च विधेहिकुरु ।। ततो हे चण्डि कोपने, ..

त्वमेव मुदमानन्दमश्चय प्राप्ताहि ॥ मम पुन: पचबाण: काम: स एव निरपरार्ध

मादृग्जनहिंसकत्वेन चाण्डाल: ॥ तस्य काण्डदलनान्नाराचप्रहरणादसव: प्राणा: प्रयान्तु

निर्गच्छन्तु ॥ चाण्डालप्रहरणेन मरणे न समीचीना गति: । अतस्त्वया साक्षादेव

१ ‘स्तनभरपरी’ इति पाठ:॥ २‘मुदमध्य पध’ इति पाठ: ॥ ३ ‘चाण्डाल'

इति पाठ: ॥ ४ ‘प्रयान्तु’ इति पाठ: ।
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शशिमुखि तव भाति भडुरधूर्युवजनमोहकरालकालसपों ॥

तदुदितभैयभञ्जनाय यूनां त्वदधरसीधुसुधैव सिद्धमत्रः॥४॥

व्यथयति दृथा मौनं तन्वि प्रपश्चय पश्चर्म

तरुणि मधुरालापैस्तार्प विनोदय दृष्टिभि: ॥

चण्डि, त्वं मुदमुद्वह एव ॥ नान्योऽवकाश: ॥ चण्डित्वं ल्यज ॥ लवया चण्डित्वे

ध्रियमाणे पश्वबाणचण्डालकाण्डदलनान्ममासवः प्रयान्ति ॥ वसन्ततिलकावृत्तम् ।

रतिभौवो व्यङ्गय: ॥ तेन रसवदलंकारता ॥ अनुकूलो नायक: ॥ मुग्धा नायिका ॥

प्रसादी गुण: ॥ वैदभींरीतिः॥ ३ ॥ इदानीं वात्स्यायनन्यायमाश्रिल्य क्रमेणानुकू

लयति–शशिमुखीति ॥हेशशिमुख, तव भजुरधूर्युवजनमोहकरालकालसपीं

विद्यते ॥ युक्तोऽयमर्थ: ॥ शशिनो हिंसार्थश्रयणात्। या हिंस्रमुखी भवति तस्या मुखे

भ्रूः कृष्णसपों भवत्येव । यूनां तरुणानां यतः सपौदुदतभयभञ्जनाय त्वदधरसी

धुसुधैव त्वदधरसीधु:स एव सुधा । तव किलामृतबुद्धया तत्सन्निधौ कृष्णसप्यी

अवस्थानयुज्यते । अथवा इतियोजना ।। हेशशिमुख,तवमुखे धूतावत्सपॉल्य

नुमीयते । यतो यदुदितभयभञ्जनाय यूनां त्वधरएव सीधुः। पानसाधम्र्यात्।सएव

सुधामधुरत्वाद्विषनाशनाय सिद्धमन्त्र: ॥ अत्र सुधाया आखाद्यत्वेन ओषधित्वे वक्तव्ये

यन्मत्रोपादानं तत्सर्व युवसाधारण्येन श्रटङ्गाराभासव्यावृत्यर्थम्। अतिसौन्दर्यात्। अन्ये

स्मरन्तु नाम उपभोगयोग्यत्वं हेरेरेवेति ॥पुष्पिताग्रा वृत्तम्॥ अत्र कल्पितोपमा

रूपकालंकारौ । तमेव क्रमशब्दार्थ विशिनष्टि आसगैपरिसमासे: ॥४ ॥ व्यथय

तीति ॥हे तन्वि कृशाङ्गि, तवैतदृथा मौनं मां व्यथयति ॥ त्वया तनुत्वाद्वतुमश

क्यत्वेन मौनं न ध्रियते किंतु निरपराधे सापराधोऽयमिति वृथाशब्दद्योल्यम् । अत

एव व्यथयति ॥ हे तरुणि, मधुरालापै: पश्वमं पश्वमखरं प्रपन्वय विस्तारय । पश्वमो

यथोचितदण्डाचरणं विधेयमिति भाव: । ‘चण्डी काल्यायनीदेव्यां हिंस्त्रकोपनयोषितो:’ ॥

इति विश्व:॥३॥ननु कोपो मम नास्त्येवेल्यत आह-शशिमुखीत्यादि ॥ हे

शशिमुखचन्द्रानने, तव भजुरभ्रूः भाति ॥ कीदृशी । युवजनानांतरुणजनानां मो

हनाय करालो भीषणः कालसर्पः। भुजंगो दट्रा मोहयति । इयं दृष्ट्रा मोहयतीलेतस्याः

करालत्वम् । अतस्तदुदितविषभञ्जनाय तत्सकाशादुदितमुद्वतं यद्विर्ष तस्य भञ्जनाय

नाशाय यूनां तरुणजनानां त्वदधरसीधुसुधैव त्वदीयाधर एव सीधुर्मदिराविशेष:स

एवामृतं तदेव सिद्ध: साधितो मन्त्र: । अन्यो जपादिना विष नाशयति ॥ अयं त्वासादित

एवति एतस्यान्यमन्त्रापेक्षासिद्धत्वम् । तथा चायमपि तव धूकालसर्पविषमूछितस्तस्या

प्यौषधत्वेन तवाधर: सुधाया: समान इति भाव: ॥ ‘* करालो भीषणेsन्यवत्’ इति

विश्व:। ४ । व्यथयतीत्यादि ॥ हे तन्वि, तव वृथा मौनमकारणवाग्बन्धनं मां

व्यथयति पीडयति । किं च ॥ हे तरुणि, मधुरालपितैसैतै: पधमं स्वरविशेर्ष प्रपक्वय वि

स्तारय ॥ किंच । दृष्टिभिरवलोकनैस्तापं संतापं विनोदय विशेषतोsपसारय ॥ हे सुमुखि,

१ ‘* कालसर्प:’इति पाठ:। २ ‘‘ विषभजनाय ’ इति पाठ: ॥



१३६ गीतगोविन्दकाव्यम् [सर्गेः १०

सुमुखि विमुखीभार्व तावद्विमुच न वैश्च न

स्वयमतिशयस्निग्धो मुग्धे प्रियोऽहमुपस्थित: ॥ ९॥

बन्धूकह्यतिबान्धवो Sयमधरः स्लिग्धो मधूकच्छवि

गण्डश्वण्डि चकास्ति नीलनलिनश्रीमोचनं लोचनम् ।

नासाभ्येति तिलप्रसूनपदवों कुन्दाभदन्ति मिये

प्रायस्त्वन्मुखसेवैया विजयते विश्वंस पुष्पायुध: ॥ ६॥

पादनेन वसन्तसमयसंजातरुचिरालापकोकिलजेतृत्वं सूचितम् । वसन्ते हि कामिन्य:

खैरं प्रियमनुसरन्तीति व्यज्यते । तरुण, मौनं वचनशक्ौ सल्यामवचनमर्थान्त

रापाति तत्यजेति। अपिच दृष्टिभरिल्यत्र ‘दृशिर् प्रेक्षणे'इल्यत्र प्रशब्दो दर्शनप्रकर्ष

त्रिग्धत्वादि वदति । तेन स्त्रिग्धलोचनैस्तापं विनोदयेति विशिष्टोऽथों लभ्यते ॥ हे

सुमुखि, तावद्विमुखीभावं विमुच ॥ सुमुख्या विमुखीभावो न युक्त: ॥ हे मुग्धे,

अयमहमतिशयस्त्रिगध: लेहवान्प्रीतिमांश्ध उपस्थित इति मां न वश्व इति न

अपि तु वश्व जानीह ॥ अयमिति औदासीन्यव्यावृत्यथों निर्देश: ॥ अत्र मुग्धात्वं

न घटते ॥ चातुर्यमुपेल्य मां त्वदेकतानं जानीहील्यर्थ: ॥ अत्र हरिणीवृत्तम् ॥

यथासंख्यमलंकार: ॥ अनुकूलो नायक:॥ प्रसादो गुण: ॥ कौशिकी वृत्ति: ॥ वैदभीं

रीतिः।मागधी गीतिः॥५॥ बन्धूकेति ॥हे चण्डइति सांप्रतं कोपहनावप

भूतपूर्वकोपाश्रयणेन संबुद्धि:॥ प्रिय इति वितकें ॥ अहमिति जाने ॥ स पुष्पायुध

स्त्वन्मुखसेवया विश्वं जयते । स इल्यनेन सबाणोऽपीश्वरदग्ध: स्मयैते॥ सतथाविध:

सांप्रतं पुष्पैरपि आश्रयविशेषेण साधकै: सुरासुरैदुर्जयमपि विश्वं विजयते ॥

तानेव तन्मुखसेविपौष्पान्पश्वबाणानुद्दिशति ॥ हे चण्डि, अयं तवाधरो बन्धूकयु

तिबान्धव: बन्धुजीवकान्तिसदृश: । अनेन रत्ताकर्षणबाण उत्क्त: ॥ अपि च

तव गण्डः स्रिग्धो मधूकच्छविश्चकास्ति । विरहिणीनां हि गण्डे पीतिमा भवति ।

अनेन पीतो वशीकारबाण उत्को भवति । अपि च तव लोचने नीलनलिनका

विमुखीभावं ल्यज मयि विमुखतां तावद्विमुध । सुमुख्यास्ते वैमुख्यमनुचितमिति भाव:॥

मानं मुध लयज ।। हे मुग्धे, अयं प्रियोsनाकाङ्कित एवोपस्थित आगतः । कीदृशः।

अतिशयलिग्धोsतिशयेन खेहवान् । तथाच स्वयमागतः प्रियः (इति) हेतुनोचित इति

भाव: ॥५॥ संप्रति त्वयि मानवल्यां त्वन्मुखेनैव कामो मां पीडयति । अतस्त्वं प्रसीदे

त्याशयेनाह–बन्धू केल्यादि ॥ अतिकोपने, अयं तवाधरो बन्धूकयुतबान्धवो बन्धूकस्य

पुष्पविशेषस्य या युतिदींप्तिस्तस्या बान्धवः सुत्ढत् । अत्र तद्वन्धवरूपणेन बन्धूकघुति

समाधरनित्यद्युतिव्र्यज्यते । अयं खिग्धो गण्डः कपोलो मधूकच्छवर्मधूकपुष्पस्येव चछविः

कान्तिर्यस्य ॥ एतादृशश्चकास्ति शोभते । लोचनं नीलनलिनश्रीमोचनं स्वकान्त्या नील

नलिनस्य नीलोत्पलस्य श्रियं कान्ति मोचयति ल्याजयति ।। हे कुन्दाभदन्ति, कुन्दपुष्प

१ ‘न वचय’;‘न मुध मां’ इति च पाठ: । २ ‘सेनया *इति पाठ: ॥
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दृशौ तव मदालसे वदनमिन्दुसंदीपर्क
-->s -५ -->५_ -->&TR

गतिर्जनमनोरमा विजितरम्भमूरुद्वयम् ॥

रतिस्तव कलावती रुचिरचित्रलेखे धुवा

_वहो विबुधयौवतं वहसि तन्वि पृथ्वीगता ॥७॥

न्तिपराकरणशीलं चकास्ति ॥ अनेन कृष्णवर्ण उन्मादनबाणोSभाणि ॥ अपि च ॥

तवेयं नासा तिलप्रसूनपदवीमत्येति अतिक्रामति ॥ अनेन द्रावण बाण उक्त: ॥ अपि

च ॥हे प्रिये कुन्दाभदन्त कुन्दवदुज्वलदशने । अनेन शोषणबाण उक्त: ॥ एवमेतै:

पश्वभिबी गैर्भवल्या: सेवको भूत्वा विश्वजेता भवतीति ॥ शार्दूलं वृत्तम् ॥ उपमावि

शेषोSलंक़ार: ॥ अनुप्रासो वणौलंकार: । असमस्तपदा वैदभीं रीति: ॥ प्रसादो गुण:

स्थितलयं गानम्। संभाविता गीति: । कौशिकी वृत्ति:॥ ६ ॥ दृशाविति ॥ अहो

इति आश्चयें । त्वं पृथ्वीगतापि दिव्यस्त्रीसमूहं वहसि ॥ क़ कामिल्याह ॥ तव दृशौ

मदेनालसे वतेंते । अनेन मदालसां वहसीत्युक्तम्॥ अपिच ॥ तव वदनं चन्द्रवद्दी

प्तिमद्वत्र्तते ॥ अनेनइन्दुमती नान्त्री अप्सरा: कथिता ॥ अपिच ॥ तव गतिर्जन

मनांसि रमयतीति ॥ अनेन मनोरमा काचन सुरस्त्री भणिता ॥ अपि च तवोरुद्वयं

विजितकदलीकाण्र्ड वत्र्तते । अनेन रम्भोक्ता ॥ अपि च तव रति: संभोग: कलावती

हावभावकिलकिश्चितमोट्टायितविव्वोकादिमती वर्त्तते । अनेन कलावती काचि

द्देवनायिकोक्ता । अपिचतव धुवैौ रुचिरे चित्रे लेखे ययोस्ते ताद्यश्यौ । अनेन

स्येवाभा दीप्तियेंषां ते दन्तास्तादृशि । तव नासा तिलप्रसूनपदवीं तिलपुष्पप्रसिद्धि

मभ्येति प्राशोति ॥ प्राय इति तर्कयामि ॥ स प्रसिद्ध:पुष्पायुध: पुष्पमेवायुध शरले यस्य

स: कामस्त्वन्मुखसेनया त्वन्मुखमेव सेना कटकं तेन विश्र्ध विजयते ॥ काम: पचभि:

शरैर्विश्धं जयति । त्वन्मुखे बन्धूकमधूकनीलोत्पलतिलकुन्दपुष्पाणि पध सन्तीति त्वन्मु

खेनैष कामो विश्र्ध जयतीति भावः। ‘बन्धूकं बन्धुजीवे स्यात्’ (इति मेदिनी ।) ‘मधु

पुष्पो मधूकश्च गुडपुष्पो मधुद्रुमः'। इति हारावली ॥। ६ ॥। दृशाविति ॥ हे तन्वि, त्वं

प्रथ्वीगता पृथ्व्यां भुवि गता प्राप्ता सती विबुधयौवतं देवयुवतीसमूहमाश्चयेंण वहसि धार

यसि ॥ तदेवाह-दृशाविति ॥ तव दृशौ नेत्रे मदालसे मदेन हर्षणालसे मन्थरे । अथ च

मदालसा स्वर्वेश्या।तथाच स्वगें एकैव मदालसा त्वंतु एकवद्वे मदालसे दधासील्याश्चर्य

मिति भाव: ॥ तव वदनमिन्दुमल्यास्पदमिन्दुविषयिणी या मतिस्तस्यास्पदं। विषय इत्यर्थ: ॥

तव मुखेsयमिन्दुरितिमतिर्भवति।अमरलोकानामिन्दुमती काचन देवाङ्गना तस्या आश्रय:।

तव गतिर्जनानां मनोरमा मनोहरिणी।अथच मनोरमा नाम्त्री या देवाङ्गना तदात्मिका।

अथवा रमा लक्ष्मीस्तदात्मिकेल्यर्थः। तथा तवोरुद्वयमूरुयुग्मं विधुतरम्भं। विधुते स्वशोभया

तिरस्कृते रम्भे कदल्यौ येन तादृशम्। अथ च रम्भा स्वर्वेश्या स्वर्ग एकैव रम्भा त्वमू

रुद्धयात्मकं रम्भाद्वयं दधासीति भावः। अथचतव रतिः सुरतकेलिः कलावती कौश

लशालिनी । अथचतव रतिः कामपली ॥ अस्ति कलावती नान्त्री देवाङ्गना । ते भुवौ

१ ‘ मिन्दुमल्यास्पदं।’इति पाठः॥ २ ‘‘ विधुतरम्भम् ’इति पाठः ॥
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र्स प्रीर्ति तनुतां हरिःकुवलयापीडेन सार्द्ध रणे

राधापीनपयोधरस्मरणकृत्कुम्भेन संभेदवान् ।

यत्र स्विद्यति मीलति क्षणर्मपि क्षिभ तदालोकन

व्याँमोहेन जिर्त जिर्त जितमभूत्कंसस्य कोलाहल:॥l८।॥

इति श्रीगीतगोविन्दे मानिनीवर्णने चतुरचतुर्भुजो नाम

दशमः सर्गः॥ १० ॥

रुचिरा चित्रलेखा च वर्णिता ॥‘जसौ जसयलावसुग्रहयतिश्व पृथ्वी गुरु: ।’इति पृथ्वी

छन्द: । कल्पितोपमालंकार:॥ ७॥स प्रीतिमिति ॥ स हरिर्जगतां प्रीर्ति तनुतां

हर्ष विस्तारयतु।। कोदृशो हरि: ।कुवलयापीडेन कंसदन्तिना सार्द्ध रणे संभेदवा

न्संगमवान् । किंविशिष्टन कुवलयापीडेन । राधापीनपयोधरयोः स्मरणकरी कुम्भौ

यस्य तेन ॥ क इल्यपेक्षायामाह-यत्र हराविति हेतो: राधापीनपयोधरस्मरणादेव

सात्विकभावोद्रेकात्क्षणं स्खिद्यति स्वेदश्यति। मीलतीति ॥ चक्षुषि निमीलति सति कंसस्य

तदालोकनात्तस्य तथाविधस्य दर्शनाद्यामोहेन भ्रान्ल्या क्षिप्रं वेगेन जितं जितमिति को

लाहलो भवति स्म । भ्रान्तिमदाशिषावलंकारौ । श्रृंटज्ञारवीरयो: संकरश्ध ॥ शार्दूलविकी

डितं वृत्तम् ॥ ८ ॥

आनन्दकन्दलीकन्दं मुकुन्दं नन्दनन्दनम् ॥

प्रणम्य दशमं सर्ग व्याकरोत्कुम्भभूपतिः ॥

इति श्रीचित्रकूटाधीश्वरराजाधिराजमहाराजश्रीकुम्भकर्णविरचितायां

रसिकप्रियायां चतुरचतुर्भुजो नाम दशम: सर्ग: ॥

रचितचित्रलेखे रचिता मयि कोपवशाचित्रा विचित्रा लेखा भुकुटी याभ्यां तादृशे ॥

तथाच स्वगें एकैव चित्रलेखा त्वब्दूभ्यां तु चित्रलेखाद्वयं रचितमिल्याश्चर्यमिति भावः॥

प्रेयो नामायमलङ्कारस्तदुत्कं दण्डिना-‘प्रेय: प्रियतराख्यानं रसवद्रसपेशलम्’ इति ॥

पृथ्वीनामक चेदं छन्दस्तछक्षर्ण वृत्तरत्राकरे । ‘रम्भा कदल्यप्सरसो:’इति विश्ध: ॥ युव

तीनां समूहो यौवतम् । ‘भिक्षादिभ्योsण’। ‘गाभिर्ण यौवतं गणे’ इत्यमरः ॥ ७ ॥

(अत्र सप्रीतिमिल्यादिश्ोकटीका नोपलभ्यते आदर्शपुस्तके॥ ८ ॥)

स्फुटीकृतरसोत्करां प्रथितशालिनाथोछस

त्सुरदुमसमुद्भवां विबुधवर्गदत्तोत्सवाम् ।

नृणां सरसमाधवोत्तमगुणै: प्रमोदप्रदां

लिहन्तु रसम्जरीं रसिकचधरीका मुहु: ॥ १ ॥

इति श्रीमहामहोपाध्यायश्रीशंकरमिश्रविरचितायां श्रीशालिनाथकारितायां

गीतगोविन्दटीकायां रसमञ्जरीसमाख्यायां दशम: सर्ग: ॥

१ ‘ प्रीर्ति वस्तनुताम् ’ इति पाठ: ॥ २ ‘* क्षणमथ क्षि से द्विपे तत्क्षणात्’ इति

पाठ: ॥ ३ ‘ केसस्यालमभूजतं जितमिति व्यामोहकोलाहल:’इति पाठ: ॥
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एकादशः सर्गः।

सानन्द्दामोदर: ॥

सुचिरमनुनयेन प्रीणायित्वा मृगाक्षों

गतवति कृतवेशे केशवे कुञ्जशय्याम् ।

रतिरुचिरविभूषां दृष्टिमोषे प्रदोषे

स्फुरति निरवसादां कापि राधां जगाद ॥ १ ।

वसन्तरागायतितालाभ्यां गोयते ॥ प्र० ॥ २०॥

विरचितचाटुवचनरचनं चरणे रचितमणिपातम् ॥

संमति मबुलवखुलसीमनि केलिशयनमनुयातम्॥ १ ॥

मुग्धे मधुमथनमनुगतमनुसर राधिके ॥ धुवम् ॥

इदानीं कृतानुनयां राधां कापि सखी हरिमभि गमनाय प्रोत्साहयति–सुचि

रेति ॥ कापि सखी राधां जगाद। क़ सति । प्रदोषे रजनीमुखे स्फुरत सति ॥

किंभूते प्रदोषे ॥ दृष्टिं मुष्णातीति कर्मण्यण्॥ अभिसारिकाभिसरणावसान इल्यर्थ: ।

किंभूतां राधाम् ॥ निरवसादामङ्गीकृतानुनयेन गतखेदाम्॥पुन: किंभूताम् ॥ रचि

तनीलनिचोलाद्यभिसरणयोग्यवेषाम् ॥ क़ सति । कृतवेशे कृतनेपथ्ये वा कृतगेहे

कृष्णे कुञ्जशय्यां गतवति सति ॥ किं कृत्वा बहुकालानुनयेन मृगाक्षीमनुकूलयित्वा ॥

मालिनीवृत्तम् ॥ १ ॥तदेव प्रोत्साहमनुवदति–विरचितेति ॥ तत्र पूर्व धुव: ॥

मुग्ध इति ॥हे मुग्धे प्रियाभिसरणकालानभिज्ञे राधिके । बालवद्योतनायक

प्रल्यय: ॥ अनुगतमनुकूलें मधुमथनमनुसर ॥ मा विलम्बं। विधेहील्यर्थ: ॥इति धुव: ॥

अथ पदानि । विरचितेति धुवेणान्वयः । किंभूर्त मधुमथनम् । संप्रति इदानीमेव

मनोरमवञ्जलसीन्त्रि केलिशयनमनुप्राप्तम् ॥ वकुलादीनां विभावत्वेन परिणमनात्त

सुचिरेति-कापि सखी राधां जगादोवाच ॥ क सति ॥प्रदोषे स्फुरति सति । की

दृशे ॥ दृग्विमोषे दृष्टैौ विमुष्णाति, चोरयति विषयग्रहणासमर्थ करोतीति तादृशे ।

गाढान्धकारे इल्यर्थ: ॥पुन: क सति ॥ केशवे मृगाक्षीं हरिणनयनां राधां सुचिरं बहुकालं

यथानुनयेन प्रीणयित्वा कुजशय्यां लतावेष्टितकुटीराभ्यन्तरस्थाशयनीर्य गतवति गते सति।

कीदृशे केशवे ॥ कृतवेशे कृतालंकरणे ॥ कीदृशीं राधाम् । रचिता रुचिरा मनोहरा

भूषालंकृतिर्यया ताम् ॥पुनः कीदृशीम् । निरवसादां निर्गतोsवसादः कृष्णागमनजन्यं

दु:खं। यस्यास्ताम् ॥ १ ॥ तदेव गीतेन कथयति-विरचितेति ॥ गीतस्यास्य वसन्तरागी

यतितालः॥ गीतार्थस्तु-हे मुग्धे राधे, मधुमथने कृष्णमनुसर । कीदृशम् । अनुगतं त्वा

मनुस्तम् ॥ अनुगतत्वमेवाह-विरचितेति। विरचिता विहिता चाटुवचनस्य रचना संदभों

येन तादृशम्र ॥ पुनः कीदृशम् ॥ तव चरणे रचितः प्रणिपातः प्रणामो येन तादृशम्र ॥
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घनजघनस्तनभारभरे दरमन्थरचरणविहारम्।

मुखरितमणिमअीरमुपैहि विधेहि मरालनिकारम् ॥ मुग्धे०२

शूणु रमणीयतरं तरुणीजनमोहनमधुरिपुरावम् ।

कुसुमशरासनशासनबन्दिनि पिकनिकरे भज भावम्॥ मु०३

इयोतनार्थत्वान्निकुञ्जोपादानम् ।पुन: किंभूतम् । विरचितचाटुवचनरचनम् ॥ पुन:

किंभूतम्। चरणे रचितप्रणिपातम्॥ १ ॥ अपिच । घनेति ॥ हे घनजघनस्तन

भारभरे ।जघने च स्तनौ च जघनस्तनम्॥ घनंच तजघनस्तनं च ॥तस्य देशे

भरोSतिशयो यस्यास्तस्या: संबुद्धि: ॥ मुखरितमणिमञ्जीरं न्नूपरं यथा स्यात्तथा

उपैहि आगच्छ ॥ तेन चागमनेन मरलानां हंसानां निकारं जयं विधेहि ॥

कथं यथा भवति तथा ॥ दरमन्थरेति ॥ ईषन्मन्थरचरणविन्यासं यथा

स्यात्तथा ॥ २ ॥ अपि च ॥ शृंgणेिवति ॥ हे मुग्धे, रमणीयतरं तरुणी

जनमोहनं मधुपानां विरुतं श्रृंटणु ॥ अपि च कामाज्ञास्तुतिपाठके पिकसमूहे भावम

मभिप्रायं भज ॥ किमुत्कं भवति ॥ मधुपशब्देन कृष्ण उपलक्ष्यते वर्णत: साम्येन

त्वदोष्ठमधुपानेन च ॥ अथ मधोदैत्यस्य पातनाच्छोषणान्मधुप: कृष्ण: ॥ तरुणी

जनमोहनश्चासौ मधुपश्ध तस्य भवत्सङ्गमे विशिष्टान्सीत्कृतादिशब्दाञ्>टणु ॥ अनु

च त्वमपि तदा खात्मगतं रोर्ष ल्यक्त्वा कोकिलखरा तमानन्दयेल्यर्थ:॥कुसुमशरासन

तहिं संप्रति कुत्रास्तील्यत आह-संप्रतीति।संप्रत्यधुना मजुलो वेतसस्तस्य सीमनि पर्यन्ते

यत्केलिशयनं क्रीडाशय्या तामनुलक्षीकृत्य यातं गतम् । त्वां तत्रस्थः प्रतीक्षत इल्यर्थः

॥ १ ॥ तां प्रोत्साहयन्ती सखी प्राह । घनेति-हे राधे, उपैहि कृष्णमुपगच्छ । कर्थ

यथा स्यात्। मुखरितः सशब्दःकृतो मणिमञ्जीरो मणिखचितो मञ्जीरो नूपुरो यत्र गमने।

एवं यथा स्यात्॥ पुन: कथ यथा स्यात्।दरेण साध्वसेन मन्थरश्चरणविहार: पदविन्यासी

यत्रैवं यथा स्यात् ॥ तत्र हेत्वन्तरगर्भविशेषणमाह-घनेति । घनयोर्निबिडयोर्जघनस्तनयो

भौरस्य भरोsतिशयो यस्यास्तादृशि ॥ मरालानां हंसानां स्वकीयमन्थरगमनेन मजी

रादिशब्देन च निकारं तिरस्कारं विधेहि कुरु ।। संप्रति मरालेषु शब्दायमानेषु सत्सु

मञ्जीरादिध्वनिरपि मरालशब्दत्वेनैव लोके ग्राह्य इति संप्रति योग्यो sभिसारक्षण इति

ध्वनिः। अथ संप्रति हंसस्य शब्दो यात्रायां शुर्भ सूचयतीति गमनं प्रति विलम्बो न

कार्य इत्यपि ध्वनितम् ॥ तदुत्कं वसन्तराजीये-‘कृष्णासु सवाँस्वपि दर्शनेन हसस्य

शब्देन च सर्वसिद्धि: ॥’ इति ॥ ‘ मरालो राजहंसे स्यान्मरालो हंसमात्रके’॥ इति

धरणि: । ‘निकारः स्यात्परिभवे धान्यस्योत्क्षेपणे Sपि च ।’इति विश्वः॥ २ ॥ शू

ण्विति ॥ तरुणीजनानां मोहजनकं मधुरिपोः कृष्णस्य रावं शब्द शूणु ।। कीदृशम् ।

रमणीयतरमतिशयेन रमणीयम् । पिकनिकरे कोकिलसमूहे कुसुमशरासनबन्दिनि

सति ॥ कुसुमान्येव शरासनं धनुर्यस्य तादृश: कामस्तच्छासनस्य तदाशाया बन्दिनि स्ता

वके सति ॥ यद्वा कुसुमशरासनं वन्दितुं नमस्कतु शीलमस्य तादृशे कामाशाकारिणि

१ ‘* विकारम् ’ इति पाठ: ॥
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अनिलतरलकिसलयनिकरेण करेण लतानिकुरम्बम् ॥

प्रेरणमिव करभोरु करोति गर्ति प्रति मुच विलम्बम्॥मुग्धे०४

स्फुरितमनङ्गतरङ्गवशादिव सूचितहरिपरिरम्भम्॥

पृच्छ मनोहरहारविमलजलधारममुं कुचकुम्भम्॥ मुग्धे० ९

शासनबन्दिनीति तेषां विभावत्वमुक्तम् ॥ ३ ॥ अपि च ॥ अनिलेति ॥ हे कर

भोरु करभवदूरू यस्या: । ‘मणिबन्धादाकनिष्ठ करस्य करभो बहि: ।' लतानिकुर

म्बं। लतासमूह: ॥ अनिलतरलकिसलयनिकरेणैव करेण ॥ गर्ति प्रति प्रेरणमिव

करोति ॥ अतो विलम्बं। मुश्व । यत्र अचेतना अपि चेतनवत्प्रतिबोधयन्ति तत्रेष्ट

सिद्धिरवश्यं भाविनी ॥ अत्र करसान्निध्याछताशब्देन सख्य: त्वां त्वरयन्तीति दयो

ल्यते ॥४॥ अपिच । स्फुरितमिति ॥हे सखि, अमुं कुचकुम्भं पृच्छ। प्रिय

करस्पशैलालसकुचकुम्भचेष्टां ज्ञातुमिच्छां कुरु। भाविप्रियावेदक: कुचकलशोऽपि त्वां

प्रेरयतील्यर्थ: ॥ किंभूतं कुचकुम्भम् । स्फुरितम् ॥ कुचस्फुरणं प्रियसंगममावेदयतीति

सामुद्रिकज्ञा:॥ कस्मादिव । कामोर्मिवशादिव। किंभूतम्।सूचित: कथितो हरे: परिर

म्भो येन।अपि किंभूतम्।मनोहरो हार एव विमलजलधारा यत्र ॥ शकुनकलशोSपि

तरङ्गवशात्सूचितप्रियप्राप्तिर्भवति । विमलजलधारोऽपि ॥ खण्डक्षेषालंकार:॥ ५ ॥

----->------>---->------------->------------->-->--->------------>-->--->--->---->--

सतील्यर्थ: । भावं कृष्णानुरागं भजाश्रय ॥ अत्र पिकनिकरझंकारेण कृष्णमधुरालापस्या

परैरलक्ष्यतया तदीयनिःशडूभाषितान्यपि त्र्व तत्रागता सती श्रोष्यसीति ध्वनितम् । अथ

च पिकास्य मधुरस्वरो यात्रायां शकुन इल्यपि ध्वनितम् ॥ ‘* बन्दिनः स्तुतिपाठका:*

इत्यमर: ॥ ३ ॥। अनिलेति ॥ हे करभोरु,करभः कनिष्ठान्तो मणिबन्धपर्यन्तः करस्य

बहिर्भागस्तद्वन्निम्त्रोन्नतौ ऊरू यस्यास्तादृशि । गर्ति गमनं प्रति विलम्बं। कालक्षये मुच ।

अनिलतरलकिसलयनिकरेण करेण । अनिलेन वायुना तरलश्चश्चलो य: किसलयनि

करो नवपछवसमूहस्तत्स्वरूपेण करेण लतानिकुरम्बं। लतासमूहस्तव प्रेरणमिव करोति ।

किसलयकम्पच्छलेनासमजसमसहमानो लतासमूहोSपि त्वां प्रेरयतीति भावः॥ अथवाये

पछवितवृक्षादिदर्शन यात्रायां फलसिद्धिसूचकम् । अतो गमनं प्रति विलम्बो न कार्य

इति ध्वनितम्।तदुक्त शकुनशाले-“वामे मधुरवाक्पक्षी वृक्ष: पछवितोऽग्रतः। अनुकूलो

वहन्वायु: प्रयाणे शुभसूचकः’ इति । ‘ निकुरम्बं। कदम्बम् ।’ इत्यमर: ॥

‘* मणिबन्धादाकनिष्ठ करस्य करभो बहिः’॥।४ ॥। स्फुरितेति ॥ अमुं कुचकुम्भ स्तन

कलशं। पृच्छ । सखी समीचीनं वा वदतीति प्रश्ां कुरु ॥ कीदृशम् । स्फुरित सक

म्पम्॥ कस्मादिवानङ्गतरङ्गवशादिवानङ्गस्य कामस्या यस्तरङ्ग ऊर्मिस्तद्वशादिव । अत्रान

ड्रेत्यनेन तस्या रसतरङ्गिणीत्वमाक्षिप्यते । अन्योsपि कुम्भो नद्यास्तरड्रैः प्रेर्यमाणः

सकम्पो भवतील्ययमपि ते कुचकुम्भस्त्वय रसतरङ्गिण्यामनङ्गतरड्रैः प्रेरणादिव सकम्प

इति भाव: । इवशब्द उत्प्रेक्षाद्योतक: । पुन: कीदृशं। कुचकुम्भम् । मनोहरो यो

हारःस एव निर्मला जलधारा यत्र तादृशम् । अत्र स्तनोपरिस्थितस्य हारस्य जल

धारात्वरूपणात्स्तनयोः पूर्णकलशत्वेन रूपणमाक्षिप्यते । पूर्णदेव कलशात्तरड्रैरान्दो



१४२ गीतगोविन्दकाव्यम् [सर्गः ११

अधिगतमखिलसखीभिरिर्दतव वपुरपि रातरणसजम्॥

चण्डि रणितरशनारवडिण्डिममभिसर सरसमलजम्॥मुग्धे०६

समरशरसुभगनखेन करेण सरखीमवलम्ब्य सलीलम् ॥

चलवलयकणितैरवबोधय हरिमपि निगदितशीलम्॥मुग्धे०७

अपि च । अधिगातमिति ॥ हे चण्डि, सखीसकाशाछजारहितं यथा स्यात्तथा

अभिसर ॥ अर्थात्कृष्णवसतिम् ॥ यतोऽखिलसखीभिरेिदमधिगतं ज्ञातम् ॥ इद

मिति किम्॥ तव वपुरतीव रतिरणाय विहितसामग्रीकं वर्त्तते इति सखीनामग्रे

वपुषेव निवेदितम्। अतो लजां मा कुरु ।। किंभूत वपु: । रसितो रशनावलिरेव डि

ण्डिम:पणववाद्यविशेषो येन । अपि च किंभूतम्। सरसं सरागम्। अत एव रणोद्य

तायाश्चण्डीति विशेषणमुचितम्॥ ६॥ अपि च ॥ स्मरशरेति ॥ हेसखि,करेण

सखीमवलम्ब्य सलीलं चल । अपिश्चाथें ॥च पुन: ॥ निगदितशीलं निगदितं तव प्र

तीक्षया सुभर्ट व्याख्यातं शीले यस्य ॥ अथवा पूर्व पद्दोषत्वेन सखीभिज्ञौनपरं

निगदितं च तच्छीले च भवल्याश्चरित्र तत् ॥ हरेिमपि बोधयेल्यपिशब्दार्थ: । किं

भूतेन स्मरशरसुभगनखेन स्मरशरवत्पुष्पवत्सुभगा नखा यस्य ॥ ७॥ अपि च ॥

-->------------------->-->------------------>---->------------------------------------------>----->----->---->----->----->----->----->----->----->---->----->--------------------->--------->-->• •---------------

लने सति बहिर्जलधारानिःसरणसंभवात् ॥ पुन: कीदृशम्॥ सूचितं हरे: कृष्णस्य

परिरम्भमालिङ्गनं येन तम् ॥ नारीणां स्तनकम्प: प्रियं सूचयतीति शाकुनिका: ॥ तदु

क्तम् । ‘निलंये नायाँ: स्तने कम्प: प्रियसंगमसूचकः।’इति । पूर्णकलशत्वेन स्तनरूपणमपि

यात्रायां पूर्णकलशदर्शनं प्रियसूचनाय ॥।५॥। ननु सखीजनेषु पश्यत्सु कथं मया

गन्तव्यमिल्यत आह-अधिगतमिति ॥इदतव वपुः सखीभिरतिशयेन रतिप्रसङ्काय

सुरतप्रसज्ञाय सजं कृतालंकरणादिकृत्यविधानमधिगते ज्ञातम्। तथा च सखीभिर्दिष्टमे

वाधुना किं विलम्बेनेति भाव: । यद्वा सखीभिरिदं तव वपुबैहुधा रतिरणे शय्यामधिगर्त

ज्ञातम् ॥ तथा च तासां का लजेति भाव: । अतो हे चण्डि कोपने, रसितः शब्दाय

मान: कृतो रशनावलि: क्षुद्रघण्टिकावलिरेव डिण्डिमो वाद्यविशेषो यत्रैवं यथा स्यादे

वमभिसर कृष्णसंकेतभूमिमुपैहि ॥ अन्यत्रापि रणे डिण्डिमस्ताडचत एवेति ध्वनि: ।

पुनः कर्थ यथा स्यात्सरसमलजम् । रसः शूझाररसस्तत्सहितं लजारहितं च यथा

स्यादेवम्॥ ६ ॥ स्मरेति ॥ करेण सखीमवलम्ब्य सलील लीलासहितं यथा स्यादेवं .

चल गच्छ ॥ कीदृशेन करेण ॥ स्मरस्य कामस्य ये शरास्तद्वत्सुभगा: सुन्दरा नखा

यरिंमस्तादृशेन ॥ अन्यस्मिन्नपि रणे शस्त्रास्त्राणि भवन्ति । रतिरणे तु त्वन्नखा एव स्मरस्य

शस्त्राणीति भावः॥ अथ वलयकणितै: कडूणशब्दैर्हरिमपि निजगतिशीलं स्वीयगमन

स्वरूपमवबोधय शापय ॥ अन्यत्र समीचीनो योध: प्रतिभटमवहिर्त कृत्वैव युध्यत

१ ‘ निजगतिशीलम्?इति पाठ: ।
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श्रीजयदेवभणितमधरीकृतहारमुदासितवामम् ।

हरिविनिहितमनसामधितिष्ठतुकण्ठतटीमविरामम्॥ मुग्धे०८

सा मां द्रक्ष्यति वक्ष्यति स्मरकथां प्रल्यङ्गमालिङ्गनै:

प्रीर्ति यास्यति रंस्यते सरिख समागलेथेति चिन्ताकुल: ॥

श्रीजयदेवेति ॥ इदं श्रीजयदेवभणितं हरावारोपितमनसामविराममविच्छे

दं कण्ठतटीमधितिष्ठतु ॥ अधरीकृतो हारो मुत्कादिग्रथितो येन ॥ पक्षे Sधरीकृतो

हार: शुद्ध वचनं येन ॥ पुन: किंभूतम् ॥ उदासितवामम् ॥ उदासिता वामा स्त्री

येन ॥ अथवा उदासितं हरिभक्तिप्रतीपं वचनं येन ॥ वा उदासितं निराकृतमन्यदपि

सुन्दरं येन इति ॥हारनारीसुन्दरादीनां परिहारेणेदमेवैकं कण्ठे धारणीयमिल्यर्थ:॥

तथा च सङ्गीतराजे-‘आदिताल: प्रथमत: प्रतिमण्ठस्तत: परं ॥ चतुर्मात्राह्लम

ण्ठश्व तुर्य: स्यादङ्कतालक: ॥ तालो वर्णयति: पश्धान्नवमात्रिकमण्ठक: ॥ नि:सारुश्च

तथा झम्पा द्रुतमण्ठश्व रूपक: ॥ प्रतितालस्त्रिपुटक एकतालीतिसंज्ञया । त्रयोदशक्रमा

त्ताला: प्रतितालं पदानि च ॥ यथा शोभालप्तियुञ्जि तावन्त्येव ततः परम् ॥ काहली

तुण्डकिन्यौ च भुक्ता च श्रटङ्कशङ्ककौ ॥ पटहश्ध हुड़कं च मुरज: करटापि च॥ रुण्डा

चडमरूडका पाटा एतत्समुद्भवा:॥ निःसारौ पटहोढका मर्दलस्त्रिवली तथा । करटेतेि

तथैतस्यां प्रधानाक्षरयोजना ॥ एकताल्या ढकली च त्रिवली दुन्दुभिस्तथा । घट

श्चतुर्वेण्र्या स्यादधिका पाटसन्तति:॥ प्रतितालं प्रयोगोSपि रागो नन्दो निगद्यते । >g

ङ्कारो विप्रलम्भाख्यो रस उत्तमनायक: ॥ दूतीसंवादकथनं नायिकायामिहेष्यते ।

एतत्स्याछक्षणं यच तालराजिरस: स्मृत: ॥ प्रबन्ध: कुम्भभूपेन हरिप्रवणचेतसा ॥’

इति श्रीहरितालराजिजलधरविलसितनामा विंशतितम: प्रबन्ध: ॥ ८ ॥इदानीं

तचेष्टकथनव्याजेन गन्तुं व्याकुलयति-सा मामिति ॥ हेसखि, प्रिय: कृष्णी

निकुले भवल्या अपेक्षयेत्येवं कुर्वन्नास्ते ॥ किंभूते निकुले । स्थिरतमपुले

स्थिरान्धकारचये ॥ इतीति किम् ॥ सा प्रिया समागल्य मां द्रक्ष्यतीति चिन्ता

--------------------------------------------------

--------------->-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
r-----------------------------------------------

इतेि ध्वनितम्॥ ७॥ श्री जयदेवेति ॥ इदं श्रीजयदेवेन भणितं हरिविनिहितमनसां

हरी विनिहिर्त तत्परं मनो येषां तादृशानामविराममनवरतं कण्ठतटीमधितिष्ठतु कण्ठदेशे

वसत्विल्यर्थ: । कीदृशम् । अधरीकृतः स्वगुणैहर्शनिकृतो हारो येन तादृशम् । पुन:

कीदृशम् । उदासिता स्वगुणैस्तिरस्कृता रामा येन तादृशम् । यद्यपि हारस्य रामाणां

च कण्ठदेशस्थिल्या शोभाप्रदत्वं संभवति, (तथापि) तयो रागिणामेव शोभाप्रदत्वं न

मुमुक्षुणाम्। तत्रापि तारुण्य एव न तु सर्वदा ॥ जयदेवभणितं तु कृष्णकथात्वेन सर्व

वयःसुशोभाप्रदमिति हारापेक्षया नायिकयापेक्षया चेदमधिकमितिभावः। कण्ठतटीमिल्यत्र

‘अधिशीङ्स्थासां कर्म’ इत्यधिकरणे द्वितीया ॥ ८॥ इदानीं हरेरुत्कण्ठाधिक्यमाह-सा

मामिति ॥ हे सखि, राधा आगत्य मां द्रक्ष्यति ईक्षिध्यते। दृट्टापि मां स्मरकथां

वक्ष्यति कथयिष्यति ॥ स्मरकथामुक्त्वापि सा प्रत्यज्ञावयवं ममालिङ्गनै: प्रीर्ति यास्यति ॥

१ ‘सितरामम्’ इति पाठ: ।
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स त्वां पश्यति वेर्पते पुलकयल्यानन्दति स्विद्यति

प्रत्युद्वच्छति मूच्छति स्थिरतमःपुखे निकुखे प्रियः ॥२॥ ।

अक्ष्णोनिक्षिपदञ्जनं श्रवणयोस्तापिच्छगुच्छावलों

मूत्रि श्यामसरोजदाम कुचयो: कस्तूरिकापत्रकम्॥

धूर्तनामभिसारसंर्धमजुषां विष्वङ्किकुखे सखि

ध्वान्तं नीलनिचोलचारु सुदृशां प्रल्यङ्गमालिङ्कति ॥ ३ ॥

।

कुलो भवति दूरं च पश्यति ॥ एतावता हि सात्विकभावौ स्तम्भवैवण्यें। संजातो भवत

इति सूचितम् ॥ चिन्तया स्तम्भं दूरदर्शनेन वैवण्र्यमाप्रोति ॥ दृष्ट्रा च स्मरकथां

वक्ष्यतीति वेपते ।पुलकयति च ॥एवं द्वावपरौो सात्विकौ वेपथ्थू रोमाचवेति । कथाः

कृत्वा प्रल्यङ्गमालिङ्गनै: प्रीर्ति यास्यतील्यानन्दति आनन्दाश्रु मुश्चति खिद्यति च ।

एवमश्रुस्वेदावुक्ौ । आलिङ्गयच नानारतोपचारै रंस्यते । चिन्तया आव्हानाशक्तत्वे

प्रत्युद्रच्छति ॥ खदलाभे मूच्छेति चे। एवं खरभङ्गप्रलयौ दर्शितौ ॥ एवं स कृष्णस्खद

भिकाङ्कयाष्टावपि सात्विकान्भावाननुभवन्नास्ते । प्रल्यङ्कालिङ्गनेन स्थितालिङ्गनं वृक्षादि

रूढमुक्कं भवति ॥ तछक्षणं यथा-‘रमणचरणमेकेनाङ्गिणाक्रम्य खिन्न श्वासितमपर

पादेनाश्रयन्ती तदूरुम्। निजमथ भुजमेनं प्राचयन्ती तदंसं तरुमिव कमितारं चुम्बना

र्थाधिरोढुम् ॥ यदभिलषति नारी तच्च वृक्षाधिरूढम् ॥’ शार्दूलवृत्तम् । दीपकमलें

कार:॥२॥इदानीमभिसारिकासमयमाह-अक्ष्णोरिति ॥ हे सखि, विष्वक् चतु

र्दिक्षु नीलप्रच्छदपटसदृग्ध्वान्तं सुदृश: प्रल्यङ्गमालिङ्गति ॥ नीलप्रच्छदपटवदाच्छाद्य

अदृश्यां करोतील्यर्थ: । किं कुर्वत् । धूत्तौनां मायाविनामभिसारे संभ्रमं वेगं भज

न्तीनामुत्कोचमिव ।। एतदेतत्कुर्वस्तदाह-अक्ष्णोरञ्जनं निक्षिपत्। अपि च कुचयोः

कस्तूरिकापत्रावलीरचनाविशेषामिव निक्षिपत् । अत्र धूत्र्ताग्रहणेन निक्षेप औचि
------------------------------------>---------->-----------------------

प्रीतियुक्तापि मया सह रंस्यते केलिं करिष्यति (इति) चिन्ताकुल: सन्कृष्ण: स्थिर

तमःपुजे स्थिरान्धकारसमूहे निकुजे त्वां पश्यति ध्यानदृष्टया किमियं परुर्ष वदिष्यति

चेति भिया साध्वसेन वेपते कम्पते पुलकयति । अज्ञानील्यथौत् ॥ ध्यानेनैव तवा

लिङ्गनं परिकल्प्य साध्वसेन रोमाधयुक्तो भवतीति भावः । पश्चाद्धयानेनैव त्वत्सुरतकेलिं

परिकल्ष्यानन्दयुत्को भवतीति ॥ ततो ध्यानेनैव सुरतसुखे परिकल्प्य स्विद्यति प्रस्वेद

युक्तो भवति ॥ पश्चात्केलिं कृत्वोत्थाय गन्तुं प्रवृत्तायां त्वयि प्रत्युद्वच्छति प्रत्युत्थानं

करोति ॥ पश्चादयानविच्छेदे त्वामदृट्टा मूच्छी प्राोति ॥२ ॥ नन्वलकरणरचनां

विधाय गन्तव्यमिल्यत आह-अक्ष्णोरिति ॥ अभिसारसाहसकृतामभिरूपं साहसं कुवै

न्तील्यभिसारसाहसकृतस्तासामत एव धूर्तानां शठानां सुदृशां नायिकानां ध्वान्तं तमो

निकु जे विष्वक्सर्वत:॥ प्रत्यङ्गमज्ञमज्ञ प्रति आश्ठिष्यति । तदेव विशेषणैराह-अक्ष्णो

रिति ॥ कि कुर्वित्तम: ॥ अक्ष्णोनैयनयोरजनं कजलं निक्षिपदर्पयत् । कुचयो: स्तनयो:

१, ‘कम्पते’ इति पाठ: ॥ २ ‘सारसाहसकृतां’‘सारसत्वरहृदां’इति च पाठौी ।
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काश्मीरगौरवपुषामभिसारिकाणा

माबद्धरेखमभितो रुचिमञ्जरीभि: ॥

एतत्तमालदलनीलतर्म तमिस्र

तत्प्रेमहेमनिकषोपलतां तनोति ॥४ ।

ल्यमावहत ॥ यतो मायाविनो माययैव साध्या: । अत्र च क्रमेण तमसो वृद्धिजेंया ।

पूर्व प्रादुभौवे sक्ष्णोरखनम्। किंचिट्ठद्धे कणौभरणाच्छादनम् । तत एव प्रवृद्धे शिरो

मुकुटवृत्ति ॥ईषदपरेिसमासे: कुचयोहाँरादिलोप: । क्रमेण प्रवृद्ध सत्सर्वशरीरं व्याप्य

वत्र्तत इति क्रमवृद्धिर्दर्शिता ॥ अत्र धूर्तग्रहणेन ता अपश्यन्त्यो भवतींन कस्याच

द ग्रे कथयिष्यन्तीति निःशहूं ब्रज ॥ शार्दूलविकीडितं वृत्तम् । यथासंख्यमलंकार:

॥३॥इदानीं तमस्यपि तामेव प्रतीक्षत इल्याह–काश्मीरेति ॥ हे सखि,एत

त्तिमिरलं तस्य श्रीकृष्णस्य त्वयि यत्प्रेम तदेव हेम तन्निकषोपलतां तनोति ॥ तमां

स्यपि बह्लीनामभिसारिकाणां प्राप्यवसरेSपि त्वय्येव तस्य प्रेमेति निकषोपलहे

मपरीक्षाश्मसाम्यम् । किंभूतं तमिस्रम् ॥ अभितो रुचिमञ्जरीभि: कुडुमगौरवपुषां

स्वैरिणीनामाबद्धा रेखा आभोगो विस्तारो येन ।। किंभूतं तमिस्रम् । तमालदलनी

लतमम् ॥ एतावता तर्मसो Sतीव प्रवृद्धावभिसरेति प्रेरणम् ॥ वसन्ततिलका

वृत्तम् ॥ अत्रोपमालंकार: ॥ ४ ॥ इदानीं भावान्तरेण तं पुष्णाति-हाराव

लीति ॥ इयं दूती राधां प्रति वक्ष्यमाणमुवाच ॥ किं कृलवा ॥ निकुञ्जनिल

कस्तूरिकापत्रक मृगमदरचनां निक्षिपत् ॥ कीदृशं। ध्वान्तम् ॥ नीलनिचोलचारु नीलनि

चोलवत्कवुकवच्चारु मनोहरम् । तथाच तवाभिसारयोग्याभरणानि तम एवार्पयि

-ष्यतीति किमलंकरणेन विलम्बेनेति भाव: ॥ अत्र ख्त्रीणामलंकरणादिरचना नपुंसकादी

नामेवेति नपुंसकनिर्देशेन ध्वनितम् । 4 कालस्कन्धस्तमाल: स्यात्तापिच्छ:' इत्यमर: ॥

4स्याद्रुच्छः स्तबके त्वन्धे हारभेदकलापयोः’ इति विश्ध: ॥।३॥। किं च संप्रति मणिसु

वणौभरणं नोपादेयमित्यत आह–काश्मीरेति ॥ काश्मीरवत्कुडुमवद्भौरं वपु: शरीरं

यासां तादृशामभिसारपराणां नायिकानामभित उभयतो मणिमजरीभिर्मणिपरंपराभि

राबद्धा रेखा येन तादृशमेतत्तमालदलनीलतमें तमालदलवन्नमालपछववदतिशयेन नीलं

तमिस्त्रमन्धकारं तलेमहेमनिकषोपलतां तनोति विस्तारयति ॥ संकेतभूर्मि त्रजन्तीनामभि

सारिकाणां ताटङ्ककङ्कणमञ्जीरादिखचितमणिदीप्तिभिरुभयपावें उद्योतेसति रेखाकारतया

लक्ष्यमाणातिगौरतराङ्गकान्तिरन्धकाररूपकषपट्टिकायां तत्प्रेमसुवर्णरेखेव भातीति भाव:।

अथ चैतादृश्यपि गाढान्धकारे कान्तारे सर्व मुक्त्वैकान्ताभिसारप्रस्थानेन प्रेम्ण: शुद्धि

परीक्ष्यत इति ध्वनि: । ‘पाषाणप्रस्तरग्रावोपलाश्मान: शिला दृषत’ इत्यमर: ॥ ४ ॥

हारावलीति । अथानन्तरमियं दूती सखीं राधामिति वक्ष्यमाणमुवाच। कीदृशींसखीम्।

. १ ३
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द्वारे निकुञ्जनिलयस्य हरिं निरीक्ष्य

त्रीडावतीमथ सर्रखीमियमित्युवाच ॥ ५॥

वराडोरागारूपकतालाभ्यां गीयते ॥ प्र० २१॥

मखुतरकुञ्जतलकेलिसदने ॥

विलस रतिरभसहसितवदने II १ ॥

प्राविश राधे माधवसमीपमिह॥ धुवम् ॥

यस्य द्वारे हरिं निरीक्ष्य ॥ किंभूतां राधाम्॥ त्रीडावतीम् ॥ कामवतीनामपि युव

तीनां प्रथमसंगमे लजा क्रिमपि कामातिशयं विदधाति ॥ किंभूतस्य निलयस्य ॥ हारा

वल्यास्तरलो मध्यमणि: काश्चनस्य मेखलादामच मञ्जी रौ च कङ्कणे च तेषु मणय:

तेषां दुल्या दीपितस्य । वसन्ततिलकावृत्तम् । अतिशयोक्तिरलंकारः ॥५॥तदेव

सखीवाक्यं विवृणोति-मक्षुतरेति ॥ अत्राष्टपद्यमुद्राहापेक्षया धुवस्य बाहुल्यम् ॥

तत्रापि च प्रतिपदमन्तिमं खण्डं पदान्तरापेक्षया नवं नवमेवेति बोद्धव्यम् ॥ तत्रापि

राधाविशेषणानि सर्वाण्यनुभावत्वेन बोद्धव्यानि। स्थानविशेषणानि च विभावत्वेनेति ॥

प्रविशेत्यादि ॥हे राधे माधवसमीपं प्रविश ।इह निकुले विलस गमनागमनादि

चेष्टः कुरु ।। किंभूते राधे । रतिरभसेन रतिहर्षण हसितं कदनं यस्याः। एतावछुद्रुव

स्थानीयम् । तदनुस्यूतं त्वमेवपदमिहेल्यस्य विशेषणम् ॥ किंभूते ॥ मजुतरं मनो
----->---->---------->------------------------------------------------------------------>-->-->--------------------------- ----------------------->--------------------------->-->--->--->--->----->------------------------->---->-----------------------------------

निकुअनिलयस्य निकुञ्ज एव निलयो निभूतगृहं तस्य द्वारे हरिं निरीक्ष्य दृष्ट्रा त्रीडावतीं

लजावती मेतस्मै कति निधुराणि वचांसि मयोक्तानि, संप्रति कर्थ तत्समक्ष यामीति लजया

युक्ताम् ॥ कीदृशस्य निकुञ्जनिलयस्य ॥ हारावल्यो हारपङ्कयस्तरलो हारमध्यगमणि:

काधनकाश्चिदाम सुवर्णखचितमेखला मजीरो नूपुर: कङ्कणं करभूषणमेतेषु खचिता ये

मणयस्तेषां घुत्या कान्त्या दीपितस्य प्रकाशितस्य ॥ ‘तरलचश्वले खिड़े हारमध्यमणा

वपि’। इति विश्वप्रकाशः॥५ ॥। तदेव गीतेनाह–मक्षुतरेति ॥ गीतस्यास्य वराडी

रागो मठतालश्ध ॥ गीतार्थस्तु-हे राधे माधवसमीपं कृष्णान्तिकदेशं प्रविश ॥ इह

मजुतरकुजतलकेलिसदने मजुतरं यत्कुञ्जतलं निकुजाभ्यन्तरदेशस्तदेव यत्केलिसदर्न

लीलागृहं तत्र विलस विलासं कुरु ॥ कीदृशि ॥ रतिरभसेन सुरतोत्साहेन हसिते

हास्ययुत्कं वदनं मुखं यस्यास्तादृशि । प्रविश राधे माधवसमीपमिह विलसेत्युक्तम् ।

धुवपदमनु वर्तमानत्वात् । यद्वा ।इहमाधवे विलस ॥ कीदृशे माधवे । मजुतरकुजतल

केलिसदने यस्य तादृशे । पुन: कीदृशे ॥ रतिरभसेन हसितं वदने यस्य तादृशे ॥

१ ‘सखी निजगादराधाम्’ इति पाठ: ॥ २ ‘रागमठतालाभ्यां’‘रागाडवतालाभ्यां’

इति पाठौ ॥
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नवभर्वदशोकदलशयनसारे ।

विलस कुचकलशतरलहारे । प्रविश० ॥ २ ।

कुसुमचयरचितशुचिवासगेहे।

विलस कुसुमसुकुमार देहे। ॥ प्रविश० ॥ ३ ।

मैदुचलमलयपवनसुरभिशीते ।

विलर्से मदनशरनिकरभीते ।प्राविश०॥४॥

हरें यत्कुञ्जतले कुञ्जस्याधरप्रदेशस्तदेव केलिसदनं यत्र ॥ १ ॥ अपि च । नवभ:

वेति ॥ हे कुचकलशतरलहरे, कुचकलशे तरलधवलो हारो यस्यास्तस्याः संबुद्धः।

इहेत्यस्य विशेषणम् ॥ किंभूते ।इह नवं भवद्यदशोकदलानां शयनं तेन सारमुत्कृष्टं

तस्मिन् ॥ २ ॥ अपि च ॥ कुसुमेति ॥हे कुसुमसुकुमारदेहे,इह विलस ।। किंभूते

इह ॥ कुसुमानां चयस्तेन रुचिरं शुचि च वासार्थ गेहं यस्मिन्निकुञ्जतले । अत्र

सवैत्र एकैकं राधाविशेषर्ण, एकैकं निकुञ्जविशेषणम्॥ ३॥ अपि च । मृदु

चलेति ॥हे राधे इह विलस ।। किंभूते राधे । मदनशरनिकराद्भीतिर्भयं यस्या:

तस्या: संबुद्धि: ॥इह मृदु यथा स्यात्तथा चलो यो मलयपवनस्तेन सुरभि च त

कीदृशे केलिसदने ॥ १॥ नवेति ॥ नवं नूतनमथच लसच्छोभायमानं यदशोकदल

मशोकपछवे यस्य तच्छयनं शय्या तदेव सारो महाधनं यत्र तादृशे । त्वं कीदृशी ॥

कुचकलशयोः स्तनकलशयोस्तरलचचलो हारो यस्यास्तादृशी । अपरस्मिन्नपि गृहे

महाधनं तिष्ठतीति ध्वनितम् ॥ यद्वा नवलसदित्यपि राधे इत्यसैयैव विशेषणम् ।

तदा नवलसदशोकदलशयनमेव सारो यस्यास्तादृशि ॥ यद्वा इह माधवे विलस ॥

कीदृशे माधवे ॥ नवलसदशोकदलमेव सारो यस्य तादृशे ॥ २ ॥। कुसुमेति ॥ हे

राधे, इह कुसुमचयेन पुष्पसमूहेन रचितं विरचितं शुचि अनुपहर्त नायिकान्तरेणा

नुपभुत्त यद्वासगेई लीलागृहं तत्र विलस ॥ यद्वा कुसुमचयेन रचितमर्थात्कृष्णेन

निर्मितं शुचि वासगृहं यस्यास्तादृशि इति राधे इत्यस्यैव विशेषणम् । पुन: कीदृशी

त्वम् ॥ कुसुमवत्सुकुमार: कोमलो दही यस्यास्तादृशि ॥ यद्वा इह माधवे विलस ॥

कीदृशे माधवे । कुसुमचयेन रचितं शुचिवासगेहं येन तादृशे । कीदृशे माधवे ।

कुसुमवत्सुकुमारो देहो। यस्य तादृशे । ‘शुचि अनुपहते’ इति विश्धप्रकाश:

॥ ३॥ (मृदु) चलेति ॥ हे राधे, माधवसमीपं चल व्रज ।इह केलिसदने प्रविश

विलस ॥ कीदृशे केलिसदने । मलयपवनसुरभिशीते मलयसंबन्धी य: पवनस्तेन सुगन्ध

शीतलंच तस्मिन् । यद्वा इह माधवे विलस ॥ कीदृशे माधवे । मलयपवनसुरभिशीते

मलयसंबन्धी यः पवनो वायुस्तेन सुरभिशीतले वा । यद्वा चलेल्यपि पवनस्यैव विशे

षणम् ॥ तथा च चलश्चश्चलो यो मलयपवनस्तेन सुरभिशीतले इत्यर्थ: ॥ चलेल्यनेन

ईषचाचल्यमुक्तम्। तेन मान्द्यमुक्तम्। त्वं कीदृशी । रतिवलितललितगीते,रतौ वलितं

१ ‘नवलसदशोक’इति पाठ: । २ ‘मृदु’इति पदं रसमजरीटीकाकृदादृते मूले न

दृश्यते । ३ ‘रतिवलितललितगीते’इति पाठ: ।
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विततबहुवछिनवपछवघने ॥

विलस चिरमलसपीनजघने । प्राविश० । ९५ ॥

मधुमुदितमधुपकुलकलितरावे ।

विलस कुईमशरसरसभावे । प्रविश०॥ ६॥

मधरतरपि रे।

विलस दशनरुचिरुचिरशिखरे । प्रविश० ॥७।

च्छतं चा। मृदुपवनेन सुरभिशीतम्॥४॥ अपि च । मधुरतरेति ।। हे राधे

इह विलस ॥ किंभूते राधे ।शुचीन रुचिराणि दशनशिखराणि यस्यास्तस्या: संबुद्धि:॥

किंभूतेइह॥ मधुरतरो य: पिकनिकरस्य निनदस्तेन मुखरे ॥ ५॥ अपि च ॥

विततेति ॥ हे राधे,इह चिरं विलस ।। किंभूते राघे ॥ अलसं पीनं जघन यस्या

स्तस्या: संबुद्धि: ॥ किंभूतेइह ॥ विततानि बहूनि वछीनां नवपछवानि तैर्घने ॥ ६ ॥

अपिच॥ मधुमुदितेति ॥हे राधे,इह विलस ।। किंभूते राधे। कुसुमशरे कामे

रसो राग: साभिलाषो भावोऽभिप्रायो यस्यास्तस्या: संबुद्धि: । किंभूते इह॥ मधुना

ललितं मनोहरं गीतम् ॥ लालित्यं हावविशेष: ॥ यस्यास्तादृशि ॥ यद्वा कृष्णे

विलस ॥ कीट्टशे कृष्णे । रतिललितं मनोहरं वलितं संभत्र्क गीतं यस्य तादृशे ॥ कचि

त्सरसेति पाठ: ॥ ललितलक्षणं तु-‘नानाविधमनाहार्य स्वभावेन मनोहरम् ॥ श्रृंङ्गार

चेष्टितं स्त्रीणां ललितं संप्रचक्ष्यते’ ॥ ४ ॥ विततेति ॥ हे राधे, माधवसमीपं प्रविश ॥

इहकेलिसदने चिरं विलस च॥ कीदृशे केलिसदने । विततैर्विस्तीणैर्बहुभिर्वछीनां लतानां

नवपछवैर्घने सान्द्रे ॥ त्वं कीदृशि ॥ अलसपीनजघने ॥ अलसे मन्थरे पीने मांसले जघने

यस्यास्तादृशि ॥ ५॥ मधुमुदितेति ॥ कीदृशे केलिसदने । मधुना पुष्परसेन मुदिता

न्यानन्दितानि यानि मधुपकुलानि भ्रमरसमूहस्तैः कलितो विहितो रावः शब्दो यत्र

तादृशे ॥ त्वं कीदृशि ॥ मदनरसरभसभावे मदनस्य कामस्या यो रस: श्रृंझाराख्यस्तत्र

यो रभस उत्साहस्तेनोपलक्षितो भावो यस्यास्तादृशि ॥। यद्वा । इह माधवे विलस ॥

कीदृशे माधवे ॥ मदनरसेन यो रभसस्तेनोपलक्षितो भावो यस्य तादृशे इल्वर्थ: ॥ यद्यपि

मधुपेनैव मधुपानकर्तृत्वं प्राप्तं तथापि तदानीं मधुपानप्राप्तये मधुमुदितेत्युपात्तम् ॥ ६ ॥

मधुरतरेति ॥ कीदृशे केलिसदने ॥ मधुरतरो यः पिकनिकराणां समूहानां निनदः

शब्दस्तेन मुखरे वाचाले । यद्वा ॥ एतदपि राधे इत्यस्यैव विशेषणम् ॥ तदा मधुरतर

पिकनिकराणामिव यो निनदः सुरते कण्ठकूजितं तेन मुखरमिल्यर्थ: ॥ पुन: कीदृशि ॥

दशनरुचिर्दन्तकान्तिरेव रुचिरं शिखर माणिक्यविशेषो यस्यास्तादृशि ॥ यद्वा ॥

दशनरुचिवद्रुचिरं शिखरं माणिक्यविशेषो यस्यास्तादृशि ॥ यद्वा इह माधवे

विलस ॥ कीदृशे माधवे । दशनरुचिरुचिरशिखरे । दशनरुचील्यत्र द्वितीयव्या

ख्याने प्रसिद्धशिखरस्योपमेयतया विपयांसोपमा बोध्या । तदुक्त दण्डिना–“त्वद

१ ‘विलस मदनरसरभसभावे’इति पाठ: ।
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विहितपद्मावतीसुखसमाजे ।

कुरु मुरारे मङ्गलशतानि I

भणति जयदेवकविराजराजे ॥ प्रविश० ॥ ८ ॥

त्वां चित्तेन चिर्र वहन्नयमतिश्रान्तो भूशं। तापित:

कन्दपेंण च पातुमिच्छति सुधासंबाधबिम्बाधरम् ।

अस्याङ्क तदलंकुरु क्षणमिह धूक्षेपलक्ष्मीलव

क्रीते दास इवोपसेवितपदाम्भोजे कुत: संभ्रम: ॥६ II

मुदितं यन्मधुपकुलं तेन कलितो रावो गुञ्जारवो यत्र ॥ ७॥ अपि च ॥ विहि

तेति ॥इदानीमष्टपदीं परमेश्वरे समर्पयन्नाह–हे मुरारे, जयदेवकविराजे मङ्कलश

तानि कुरु ॥ किंभूते । विहितं कृतं पद्मावल्या लक्ष्म्या: सुखं सुखरूपं समाजं स्थानं

प्रासादो येन ॥ तिन्दुबिल्वे जयदेवकारितो महालक्ष्म्या: प्रासादोऽस्तीति प्रसिद्धि: ।

लक्ष्मीभत्तया हरेिस्तुष्यतीति ॥ ८॥ इदानीं त्रपानिरसनायाह–त्वामिति ॥

हे राधे, अयंश्रीकृष्णस्तव सुधासंबाध सुधाया: संकटं बिम्बाधरं पातुमिच्छति ॥ किं

भूतोऽयम् ॥ त्वमेवंविधां दुर्वहां चित्तन वहन्नपि श्रान्त: श्रमं प्राप्त अत एव

भृशं। तापित:॥ यत:श्रान्तस्तप्तश्च भवति।स तदुपशान्लै सुधादिपानं कर्तुमिच्छति ॥

तत्तस्मादस्य मुरारेरङ्ग क्षणमलंकुरु ॥ कथं ॥ मयास्य ताद्यशस्य महानुभावरूँयैत

त्कर्तु युज्यत इति वदसि चेल्याशङ्कयाह–इह तावत्संभ्रम आदर: कुतः ॥ किं

भूते इह ॥ धूक्षेप एव यो लक्ष्मीलवस्तेन कीते । एतावता मूल्येन ग्रहीते

ननमिवोत्रिद्रमरविन्दमभूदिति । सा प्रसिद्धविपर्यासाद्विपर्यासोपमेष्यते ॥’ इति ।

‘पकदाडिमबीजार्भ माणिक्यं शिखरं विदु: ।’ इति शाश्वत: ॥ ७ ॥। विहितेति ॥ हे

मुरारे, जयदेवकविराजराजे जयदेव एव कवीनां राजराजा सार्वभैौमस्तत्र मङ्कलश

तानि कल्याणशतानि कुरु ॥ कीदृशे भणति तवगुणान्वदति ॥पुनः कीदृशे । विहितः

पद्मावल्याःसुखसमाजःसुखसमूहो येन तादृशे । एतेन स्वरूत्रीतत्परत्वकथनेन परस्त्री

वैमुख्यं ध्वनितम् । ‘राजराजःकुबेरे Sपि सार्वभौमे सुधाकरे ।’ इति विश्ध: ॥ ८।॥

कृष्णोत्कण्ठाधिक्यमाह-स्वामिति ॥ अयं कृष्णस्त्वां चित्तेन मनसा वहन्नतिश्रान्तोsति

शयेन श्रमायुक्तो जात: ॥ कन्दपेंण कामेन च भृशमतिशयेन तापित: संतापित: ।

अतिसूक्ष्मे चित्ते पीनस्तनजघनवल्या: स्तनधारणेन श्रमो युक्त एव । अन्योsपि यो गुरु

तरभारोद्वहनं करोति तस्याप्यतिश्रमो भवतीति भाव: । अतस्तव सुधयामृतेन संबाध

संकटं बिम्बाधर बिम्बफलमधरमोष्ठ पातुमिच्छत । तस्माद्धेतोस्तस्य कृष्णस्वाङ्क, क्रोर्ड

क्षर्ण त्वमलंकुरु भूषय ॥ अहमपि स्फुटापराधा ॥ अतस्तदङ्कारोहणे बिभेमीत्यतआह

भूक्षेपेति । इह कृष्णे कुतः कस्माढेतोः संभ्रमो भयम् । कीदृशे कृष्णे ।। सेवितं

त्वदीयपदाभ्भोजं। त्वदीयचरणकमलंे येन तादृशे ॥ अत एव दासजनेsपि ॥ तत्र

हेतुगर्मविशेषणमाह-धूक्षेपेति । भूक्षेपस्य धुवा चालनस्य या लक्ष्मीः सपत्तस्या
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सा ससाध्वससानन्दं गोविन्दे लोललोचना ।

सिञ्जानमखुमञ्जीरं प्रविवेशाभिवेशनम् ॥७॥

वराडीरागायतितालाभ्यां गीियते । प्र० २२। .

राधावदनविलोकनविकसितविविधविकारविभङ्कम् ॥

जलनिधिमिव विधुमण्डलदर्शनतरलिततुङ्गतरङ्गम्॥ १ ॥

हरिमेकरसं चिरमभिलषितविलासम् ।

सा ददर्श गुरुहर्षवशंवदवदनमनङ्गनिर्वासम्॥ धुवम्॥

आदरो न कर्तव्य इति । अत एव दास इव । उपसेवितं तव पदाम्भोजं। येन

तस्मिन् । शार्दूलविकीडितम् ॥ रूपकोत्प्रेक्षेऽलंकृती ॥ ६ ॥ इदानीं त्रपानाशकृदु

चितं कर्माह-सेति ॥ सा राधा अभिवेशनं रतायोपकल्पितकेलिगृहं प्रवि

वेश ॥ कथं यथा स्यात्तथा । सिञ्जानौ सशब्दो मकुमञ्जीरौ यत्र तद्यथा स्यात् ॥ किं

भूता सा ॥ ससाध्वसं च सानन्दंच ससाध्वससानन्दं यथा स्यात्तथा । गोविन्दे लोले

सतष्णे। लोचने च यस्या: सा । साध्वसेन चले । आनन्देन साभिलाषे ॥ अत्र

ससाध्वसानन्दमिति एकेनैव सहशब्देन कृते प्रत्येकमुपादानं चलसतृष्णयो: पृथग्यो

गार्थम्॥ अनुष्टुप्पथ्यावृत्तम्॥ ७॥ आयोंक्ति मेव (?) विवृणोति–राधावदनेति ॥

तत्र पूर्व धुवपदम्॥ हरिमेकरसमिति ॥सा राधा हरिं वदति स्म ॥ भोकृ

वेन हरिखरूपेण संवादं प्राप्रोति स्म । किंभूतं हरिम्॥ एकरसमेक एव राधाविषये

रसो रागो यस्य ॥पुन: किंभूतम् । चिरमभिलषितो राधासंबन्धी विलासो येन ।

पुन: किंभूतम् ॥ गुरुयों राधाया आगमननिमित्तो हर्षस्तस्य वशंवदं वशं वदनं यस्य ॥
>------• •---->-->--->--->- -->--->---->---->-->---->-->---------------->---

लवो लेशस्तेन क्रीते ॥ ‘संकर्ट ना तु संबाध:’इत्यमर: । ‘लवलेशकणाणव:’ इत्य

मर: ॥ ६ ॥ सा ससाध्वसेति ॥ सा राधा निकेतने लीलागृहं प्रविवेश प्रविष्टा । किं

कुर्वती ॥ मजु मनोहरो यो मञ्जीरो नूपुरस्त सिजाना शब्दकुवैती ॥ कथं यथा

स्यात् ॥ ससाध्वसं साध्वससहित सानन्दमानन्दसहितं च यथा स्यादित्यर्थ: । कीदृशी

सा ॥ गोविन्दे लोले चश्चले लोचने यस्या: सा ॥ १ ॥ राधेति ॥ गीतस्यास्य वराडी

रागो। रूपकताल: ॥ गीतार्थस्तु-सा राधा हरेिं कृष्र्ण ददर्श दृष्टवती । कीदृशम् ।

एकरसं एकी। मुख्य: श्रृंङ्गाराखयो रसो यस्य तम् ॥ यद्वा एकस्तुल्यो रसो यस्य तम् ।

राधाया यादृश: श्रृंङ्गाररसः कृष्णस्यापि तादृश एवेति भावः ॥ पुन: कीदृशम् ॥ चिरं

बहुकालं व्याप्याभिलाषितो वाञ्छितो विलास: केलियेंन तम् । पुन: कीदृशम् । गुरु

र्महान्यो हर्ष आनन्दस्तस्य वशंवदमायत्तं वदनं यस्य तम् ॥ पुन: कीदृशं। हरिम् ॥

अङ्गविकारम् ॥ कचिदनङ्गविकास इति पाठ: ॥ तदानज्ञस्य कामस्य विकासः स्फुटता

यत्र तम् ॥ राधेति ॥ पुन: कीटशं। हरिम् ॥ राधाया वदनं मुखं तस्य विलोकनेन

१‘प्रविवेश निकेतनम् * इति पाठः। २‘मझविकारम्’ ‘मनङ्गविकासम्’ इति पाठौ।
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हारममलतरतारमुरसि दधतं परिरभ्य विदूरम्।

स्फुटतरफेनकदम्बकरम्बितमिव यमुनाजलपूरम्॥हरि०॥ २॥

श्यामलमृदुलकलेवरमण्डलमधिगतगौरदुकूलम्।

नीलनलिनमिव पीतपरागपटलभरवलयितमूलम्॥हरि०॥३॥

पुन: किंभूतम् ॥ अनङ्गनिवासं कामाश्रयम्।इति धुवः ॥ अथ पदानि ।। किंभूतं

हरिम् । राधावदनविलोकनेन विकसिता उछासिता विविधा विकाराणां सात्विक

भावानां विभङ्गा यत्र ॥ एतेन राधामुखदर्शनादक्रममेव स्तम्भादय: प्रादुर्भूता

इल्यर्थ: । कमिव ॥जलनिधिमिव ॥ किंभूतं जलनिधिम् । विधुमण्डलदर्शनेन तरलता

ललिता मनोहरास्तरङ्गा यत्र ॥ अत्र मण्डलग्रहणं समुद्रवृद्धिहेतुत्वं ज्ञापयति ॥ १ ॥

अपिच ॥हारमिति ॥ किंभूतं हरिम्॥ उरसि हारं दधतम् । किंभूतं हारम्॥

अमलतरतां ऋच्छतीति अमलतरतारम् ॥ अथवा अमलतरा: निदोंषास्तारा निर्मल

मौक्तिकानि यत्र ।। किं कृत्वा विदूरं दीर्घ विलम्ब्य विलम्बं कृत्वा । कमिव ॥ यमुना

जले पूरमिव ॥ किंभूतं पूरं । स्फुटतरा ये फेनास्तेन मिश्रितम् । अनेन स्वेदाख्य

सात्विकभावोत्पत्तिर्दर्शिता ॥ अनुच हारदर्शनं च तस्य श्यामव्यूढोरस गौरी त्वं स्फु

रन्ती दीप्ति मेष्यसीति प्रोत्साहनम् ॥ पुरुषायितरतविशेषश्च । फेनकदम्बेन सुरतश्रमज

निता उदबिन्दवश्ध दर्शिता: ॥ यमुनाजलपूरोपमानेन समद्रुतिश्च ॥ २ ॥ अपि च ॥

इश्यामलेति ॥ किंभूतं हरिम्।श्यामलं मृदुलं कलेवरमण्डलं यस्य ॥पुन: किंभूतम् ।

अधिगते गौरेदुकूले येन । किमिव।नीलनलिनमिव।पीतं यत्परागपटलं तस्य भरस्तेन
----->--->--->-->--->---->-->--->-->-->---->---->-->-->---->-->--->---

-_A---------->-->-T>------>--T

वीक्षणेन विकसिताः प्रकटिता विविधा नानाविधा विकारा जूम्भणापाङ्गक्षेपणकरविमर्श

दिरूपास्त एव विभङ्गा विशिष्टोर्मयो येन तम् । कमिव ॥ जलनिधिमिव ॥ कीदृशं

जलनिधिम् ॥ विधुमण्डलस्य चन्द्रमण्डलस्य दर्शनेन तरलिताश्चश्चलीकृतास्तुङ्गा अत्यु

चास्तरङ्गा ऊर्मयो यस्य तादृशम् ॥ अत्रागाध श्रृंङ्काररसाश्रयत्वेन कृष्णस्य जलनिधि

साम्यम् । राधामुखस्य चाल्हादकारित्वादिना चन्द्रसाम्यम् । ड्रम्भणादिरूपाङ्गविकार

स्योत्तरोत्पन्नतया तरङ्गस्य साम्यम् । ‘भङ्गस्तरझे तु भेदे भङ्गो जयविपर्यये’ ॥ इति

विश्ध:॥ १ ॥ विविधविकारानेवाह-हारमिति ॥ कीदृशं। कृष्णम् । विदूरमतिशयेन

परिरभ्यालिङ्गय उरसि वक्षसि हारं दधतं बिभ्राणम्। कीदृशम् ॥ अमलतरोsतिशयेन

विमलतरस्तार: शुद्धमौक्तिकं यत्र तादृशम् । कमिव स्फुटतरः प्रकटतरो य:फेनकदम्ब:

फेनसमूहस्तेन करम्बितं मिश्रितं यमुनाजलपूरमिव कालिन्दीप्रवाहमिव ॥ अत्र कृष्ण

शरीरस्य श्यामखिग्धतया यमुनाप्रवाहसाम्यम् ॥ हारस्य चातिशुभ्रतया फेनसमूह

साम्यं बोध्यम्। अत्र हारालिङ्गनेन स्वाभिलाषप्रकटनान्मोहयिताख्यो भावो वर्णित: ॥

तदुर्तत रसार्णवसुधाकरे-‘स्वाभिलाषप्रकटन मोहयिताख्यम्।’इति। ‘मिश्रितं तु करम्बि

तम्’इति धरणिः। ‘तारो मुक्तादिसंशुद्धौ तरणे शुद्धमौक्तिके।’इति विश्धः ॥ ‘पूरोजल

प्रवाह: स्यात्’इति च ॥। २ ॥ पुन: कीदृशम् । इश्यामलेति ॥ श्यामलंे नील मृदुल

कोमल कलेवरमण्डलं यस्य तादृशम् ॥ पुनः कीदृशम् । अधिगतमधिकं परिधेयत्वेन
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तरलदृगश्चलचलनमनोहरवदनजनितरतिरागम् ।

स्फुटकमलोदरखेलितखञ्जनयुगमिव शरदि तडागम्॥हरि०॥४॥

वदनकमलपरिशीलनमिलितमिहिरसमकुण्डलशोभम् ।

स्मितरुचिरुचिरसमुछसिताधरपछवकृतरतिलोभम्॥ हरि० ॥०२I।

वलयितं मूलं यस्य ॥ अनेन गैौराङ्ग्यास्तव कृष्णेन लतावेष्टितालिङ्गनविशेषे काप्य

भिख्या भविष्यतीति प्रोत्साहनम् ॥ तछक्षणं यथा-‘प्रियमनुकृतवछीविभ्रमा वेष्ट

यन्ती द्रुममिव सरलाङ्गी मन्दसीत्कारदीर्घम् ॥ वदनमुदितखेलाक्रन्दमाचुम्बनार्थ

नमयति विनताङ्गी यछतावेष्टितं तत्’॥ ३ ॥ अपि च ॥ तरलेति ॥ किंभूतं

हरेिम् ॥ तरलदृगवलवलनेन मनोहरं यद्वदनं तेन जनितो रतिरागो येन ॥ अनेन

कान्ता दृष्टिरुत्क्ता ॥ यथा-‘आपिबन्तीव दृश्यं या सा विकाशातिनिर्मला ॥ स

भ्रूक्षेपकटाक्षाच कान्ता मन्मथवर्द्धनी’ । कमिव। तडागमिव ।। किंभूतं तडागम् ।

शरदि स्फुटे विकसिते कमलोदरे खेलितं खञ्जनयुगं यत्र। शरत्काले खञ्जञ्नवर्णनमुचि

तमेव।पचेऽपि खञ्जनं मिलत्येव।तदुक्तम्-‘अब्जेषु गोषु गजवाजिमहोरगेषु राज्य

प्रद: कुशलद: शुचिशाद्वलेषु' ॥ अत्र कमलोदरग्रहणेन पद्मासनं नाम रतिविशेष:

सूचितः ॥ यथा–“जङ्घायुगलस्य विपर्ययतः पद्मासनमुक्तमिदं युवतेः’॥ ४॥ अपि

च ॥ वदनेति ॥ किंलक्षणं हरिम्। वदनकर्तृकपरिशीलनेन मिलितो यो मिहिर

स्तेन समे ये कुण्डले ताभ्यां शोभत इति । अनेन शारीरकसूर्यसमाकर्षणसद्भावर

शातं गौरपीते दुकूलं पट्टवखं येन तम्। किमिव ॥ नीलनलिनमिव श्यामकमलमिव ।

कीदृशं। नीलनलिनम्॥ पीतो यःपरागःपुष्परेणुस्तस्य पटलं समूहस्तस्य यो भरोsति

शयस्तेन वलितं वेष्टितं मूलं यस्य तादृशम्। अत्र कृष्णस्य लिग्धश्यामतया नीलोत्प

लसाम्यम् ॥ पीतपट्टाम्बरस्य च मूललझपीतपरागसाम्यम् । ‘अथ कलेवरम् । गत्र

वपु: संहननम्’इत्यमर: ॥ ३॥ पुन:कीदृशम् । तरलेति ॥ तरलो दृगवल:

कटाक्षस्तस्य चलनेन मनोहरं सुन्दरं यद्वदनं तेन जनित उत्पादितो रतिरागो

राधाया: सुरतेच्छा येन तादृशम् । कमिव । शरदि शरत्काले स्फुटकमलोदरे विकसित

पद्मग में खेलितं क्रीडितं खञ्जनयुगं खञ्जरीटयुगुलं. यत्र तादृशं तडागमिव ॥ अत्र कृष्णस्य

राधादर्शनासंक्षुभितत्वेन शरत्कालीनतडागसाम्यम् । स्मेरमुखं मन्दहास्यं च विकसित

कमलसाम्यम् ॥ तारका: श्यामिकोपेतत्वेन परित: शुभ्रत्वेनातिचचलत्वेन तत्रत्रयोः

खजनसाम्यम् । शरत्काले जलाशयस्य कमलगमें खेलत्खञ्जनो दृष्टः सन्द्रछुर्वाव्छितं

प्रयच्छति ॥ एवं चलदपाङ्गवत्कृष्णदर्शनं राधाया वाकिछतं केलिसुखं दास्यतीति शरत्का

लीनकमलमध्यस्य खञ्जनोपमानेनध्वनितम्।तदुर्त। वराहे-‘हेमसमीपसिताम्बरकमलो

त्पलपूजितोपलब्धेषु ।। दधिपात्रधान्यकूटेदृष्टोsभीष्टानि चेष्टते विहगः’इति ॥‘खञ्जरी

टस्तु खजन:’ इत्यमर: । ‘* तडागस्तु जलाधार:’ इति विश्ध: ॥ ४ ॥ पुन:

कीदृशम्र ॥ वदनेति-कृष्णवदनकमलस्यमुखपद्मस्य परिशीलनाय मिलितौ यौ मिहिरौ

सूयौं ताभ्यां समे ये कुण्डले ताभ्यां शोभा कान्तिर्यस्य तम् । अत्र कुण्डलयोना
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शशिकिरणच्छुरितोदरजलधरसुन्दरसकुसुमकेशम्॥

तिमिरोदितविधुमण्डलनिर्मलमलयजतिलकनिवेशम्॥हरि०॥६।

विपुलपुलकभरदन्तुरिर्त रति केलिकलाभिरधीरम्।

मणिगणकिरणसमूहसमुज्ज्वलभूषणसुभगशरीरम्॥हरि०॥७॥

तान्त: सूचित: ॥ तदेव चिह्नयति । स्मितकान्ल्या रुचिर: समुज्ज्वलितो योऽधरपछव

स्तेन कृतो रतेलेंभः संभोगतृष्णा येन । रतान्ते किल ताम्बूलादिरागद्वसादिना

अधर उज्ज्वलो भवतीति कृतरतिलोभमिति रतिविरतावपि पुना रताय सस्पृहत्वम् ।

एतदेव *टङ्गारसर्वखं यद्रतिविरतावपि न जुगुप्सेति ॥ ५॥ अपि च । श३िा

किरणेति ॥ किंभूतं हरिम्। शशिकिरणै: कर्बुरितोदरजलधरवत्सुन्दरा: सकुसुमाः

केशा यस्य ॥ पुन: किंभूतम्॥ तिमिरे Sन्धकार उदितं यद्विधुमण्डलं तद्वन्निर्मलो यो

मलयजतिलकस्तस्य निवेशो यत्र ॥ आभ्यां विशेषणाभ्यां शशिकिरिणमिलिताभ्र

शोभया अनु च सतिमिरनवोदितचन्द्रशोभया च सुरतांशे स्रस्तधमिछत्वं स्वेदाम्बु

पूरै: किचिन्मृष्टविशेषकत्वं मम भविष्यतीति मानसः प्रोत्साह: सूचितः ॥ ६ ॥

अपिच ॥ विपुलेति ॥ किंभूतं हरिम् । विपुलपुलकभरैदैन्तुरतं रोमाचितम् ।

अपि च उत्कलक्षणाभी रतिकेलिकलाभिरुपलक्षितम् । अत एव तदर्थमधीरम्।

अपि च किंभूतम् ॥ मणिगणकिरणसमूहसमुज्ज्वलानि यानि भूषणानि तेन वा

समुज्ज्वलानि तै: सुभग शरीरं यस्य ॥ एतेन भविष्यत्सुरतान्ते भूषणपरिग्रहो

द्योल्यते। ‘सुचिर’ इत्यादी अभिसारिका प्रगल्भा नायिका ॥‘हारावली’ इल्यादिआस

गौन्तं मध्या नायिका ॥ तछक्षर्ण-“तुल्यलजास्मरा मध्या मोहान्तसुरतक्षमा ॥ ७॥
------------------------------------------------>--->-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

नामणिखचितत्वेन सूयॉपमा बोध्या ॥ अभूतोपमा चेयम् ॥ ‘‘ विकर्तनार्कमात्र्तण्डमि

हिरारुणपूषणाः॥’ इत्यमरः ॥ पुनः कीदृशम् । स्मितस्य ईषद्धासस्य या रुचिः

कान्तिस्तया रुचिरो मनोहर: समुछसितो राधाधरपानोत्कण्ठया ईषत्कम्पितो योSध

रपछवस्तेन कृतो राधारतिलोभ: सुरतेच्छा येन तम् । ५ ॥ पुन: कीदृशम् ॥ शशि

किरणेति ॥ शशिकिरणैश्चन्द्रकिरणैश्छुरितं संबद्धमुदरमभ्यन्तरं यस्य तादृशो यो

जलधरो मेघस्तद्वत्सुन्दरा: सुकुमारा:॥कुसुमं पुष्पम्र ॥ तत्सहिता: केशा यस्य तम् ॥ अत्र

केशानां इयामतया जलधरसाम्यम् । तत्र स्थितकुसुमानां मेघान्तरितचन्द्रकिरण

साम्यं बोध्यम् ॥ पुनः कीदृशम् ॥ तिमिरेSन्धकरे उदितं प्रकटीभूतं यचन्द्रबिम्बं। तद्व

त्रिर्मलस्य मलयजतिलकस्य निवेशो विन्यासो यत्र तादृशम्र ॥ अत्र कृष्णस्य गाढा

न्धकारसाम्यं ललाटस्थमण्डलाकृतितिलकस्य पूर्णचन्द्रबिम्बस्थितिकाले तिमिरसाम्य

स्यासभवादभूतोपमा शेया ॥ ६॥ पुनः कीदृशम् ॥ विपुलेति ॥ विपुलो यः पुल

कभरो रोमाधातिशयसेतन दन्तुरिर्त व्याप्तम् ॥ पुन: कीदृशम्र ॥ रतिकेलिकलाभि

श्रुम्बनादिविशेषचातुरीभिरधीरं चधलम्। पुनः कीदृशम् । मणिगणानां मणिसमूहानां

किरणसमूहेन समुज्ज्वलानि यानि भूषणानि मुकुटाङ्गदमजीरादीनि तैः सुभग शरीरं

यस्य तम् । ‘ निस्त्रोन्नततया व्याप्तं दन्तुरं कथ्यते बुधैः॥’ इति धरणि: ॥ ७ ॥
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श्रीजयदेवभणितविभवाद्वगुणीकृतभूषणभारम्।

प्रणमत हृदि विनिधाय हरेिं सुचिर्र सुकृतोदयसारम्॥ हरि०॥८॥

अतिक्रम्यापाङ्ग श्रवणपथपर्यन्तगमन

प्रयासेनेवाक्ष्णोरमलतरतारं गमितयो:॥

इदानों राधाया: भियतमसमाँयातसमये

पपात सेदाम्बुमसरइव हर्षाश्रुनिकर: ॥८॥

अपि च ॥ श्रीजयदेवेति ॥ हे जना: सुचिरं हरिं हृदि विनिधाय प्रणमत ॥

किंभूतं हरिम् ॥ सुकृतोदये सारम् ॥ पुन: किंभूतम् ॥ श्रीजयदेवभणितो यी

विभव: सामथ्र्य तेन द्विगुणीकृतां भूषणभां शोभां ऋच्छतीति ॥ अथवा द्विगुणीकृतां

भूषणभां रातीति ॥ एतत्कृल्वा उत्तेष्टिदो भवतीति ॥ अथवा श्रीजयदेवभणितेन विभ

वन्विभुर्भवन्द्विगुणीकृतो भूषणानां भारः समूहो येन ॥जयदेवभणितं श्रुत्वा भूष

णानामनादरोsभूदल्यर्थ: ॥ क्रमेण नट्टकेदारश्रीरागस्थानगौडका:॥ धोरणीमालवीयश्ध

वराटी मेघरागक:॥ मालवश्रीदेंवशाखो गैण्डकृचाथ भैरवी ॥ धन्नासिका वसन्तश्व

गुर्जरी च मह्लारक: ॥ ललित: सप्तदशमो रागास्तावन्ति च क्रमात्॥ पदानि तेषु

ताला: स्युरितस्तन्नाम कोल्र्यते ॥ आद्यत्रिसप्तदशमद्वादशे द्रुतमण्ठका: । द्वितीये नवमे

चैकादशे चैवत्रयोदशे॥ पदेपश्वदशे सप्तदशे रूपकईरितः॥ चतुर्थ प्रति तालव्यां द्वताल:

पश्वमे स्मृत: ॥ त्रिपुट: षष्ठाष्टमयो: स्याद्वतप्रतिमण्ठक: ॥ चतुईशे षोडशे च भद्र:

स्यु: प्रतितालकम्॥ मध्यमादौ पुनर्मुक्ति: श्रृटङ्कार: साभिलाषयो: ॥ स्त्रीपुंसयोरुत्तमस्य

नायकस्योपवर्णनम्॥ कौशिकों रीतिमाश्रिल्य पदानां खखनामता ॥ छन्द: स्वेच्छा

विरचितं रूपके यत्र दृश्यते ॥ सरागश्रेणिनामायं प्रीतिकृत्कमलापते: ॥ इति सानन्द

गोविन्दरागश्रेणिकुसुमाभरणनामा द्वाविंशतितम: प्रबन्ध: ॥ ८ ॥ इदानीं राधाया ।

अपि सात्विकभावोत्पत्ति दर्शयति–अतिक्रम्येति ॥ इदानीं राधाया अक्ष्णो- ..

र्हर्षाश्रुनिकरः पपात क़ ॥ प्रियतमसमायातसमये प्रियतमस्य समायातं समागम

स्तस्य समये कले।कइव ॥ अपाङ्ग नेत्रप्रान्तमतिक्रम्य श्रवणपथपर्यन्तगमनप्रयासेनेवा।

स्वेदाम्बुपूरइव। किंभूतयोनेंत्रयोः प्रियदर्शनाकाङ्कया अतिशयेन चश्वलखं प्रापितयो:
-------------------------------------------------------------------------------------------

श्रीजयदेवेति ॥ हेजनाः,हरिं प्रणमत । किं कृत्वा।सुचिरं बहुकालं व्याप्य हृदि चित्ते

विनिधाय । कीदृशम् । सुकृतोदयस्य पुण्योदयस्य सारं सारभूतम् ॥ यद्वा सुकृतोदय

एव सारो धनं यस्मात्तम् ।पुन: कीदूशम् । श्रीजयदेवस्य भणितविभवे वाग्विभवे

द्विगुणीकृतभूषणभारोsलंकारसमूहो येन तम् । जयदेवसरस्वती स्वयमेवोत्प्रेक्षालङ्कार

वती । भगवद्रुणैस्तु वर्णनीयैः सुतरामलंकृतेति भावः ॥।८॥ (अत्र ‘ अतिक्रम्य ’

१ ‘पतितयो:’इति पाठ: । २ ‘समालोकसमये’इति पाठ: ।



I सर्गः ११] रसिकप्रिया-रसमञ्जयर्गख्यटीकाद्वयोपेतम् १९६

भजन्ल्यास्तल्पान्र्त कृतकपटकण्डूतिपहिर्त

स्मिर्त याते गेहाद्धहिरवाहितालीपरिजने

भियास्र्य पश्यन्त्या: स्मरपर्रवशाकूतसुभर्ग

सलजा लजापि व्यगमदिव दूरं मृगदृशः॥ ९.॥

सानन्दं नन्दसूनुर्दिशतु मितिपरं संमर्द मन्दमन्दं

राधामाधाय बाव्होर्विवरमनु दृढं पीडयन्भीतियोगात्।
च-५ 3 -५ o-cs__९'' ---

तुङ्गौ तस्या उरोजावतनु वैरतनोर्निर्गतौ मा स्म भूतां

पृष्ट्र निभिद्य तस्माद्धहिरिति वलितग्रीवमालोकयन्व: ॥१०।

अत्र सात्विकभावान्तरित उपमालंकार: ॥ शिखरिणी वृत्तम् ॥ ८ ॥ इदानीं मीलि

तायां तस्यां सखीकृल्यमाह–भजन्त्या इति ॥ मृगदृशो राधाया लजापि अति

दूरं व्यगमत् ॥ किंभूता लजा ॥ लजासहिता ॥। किंभूताया: । प्रियास्यं पइय

न्ल्या: ॥ किंभूतं प्रियास्यम् ॥ स्मरपरवशं। यदाकूतमभिप्रायस्तेन सुभर्ग सुन्दरम् ।

पुन: किंभूताया: ॥ तल्पान्तं तल्पसमीपं व्रजन्ल्या आश्रयन्ल्या: ॥ क़ सति ॥ अव

हितालीपरिजनेऽवहित: सावधानो य: सखीलक्षण: परिजनस्तास्मिन्गेहान्निकुञ्जादू

हियौते सति ॥ कर्थ यथा स्यात्तथा ॥ कृता या कपटकण्डूतिस्तया पिहितमाच्छा

दितें स्मितं यथा स्यात्तथा ॥ शिखरिणीवृत्तम् ॥ अव्यङ्गयो भावो रसवदलंकारता ॥ ९॥

सानन्दमिति ॥ नन्दसूनु:श्रीगोपाली वो युष्मभ्यममितपरममेयं संमदं दिशतु।

कथं यथा स्यात् ॥ सानन्दं यथा स्यात्तथा ॥ किं कुर्वन्। बाव्होर्विवरमनु राधां मन्दं

मन्दमाधाय ॥ मन्दं मन्दमिति मैनां करस्पशौऽपि व्याकुलीकुर्यादित तस्या: शिरीष

पुष्पाधिकसैौकुमार्य व्यज्यते । प्रीतियोगदृढं पीडयन्नालिङ्घयन् । दृढं पीडयन्निल्य

त्रानुरागातिशयो व्यज्यते ॥ तेन च तद्वतं विषयल्वं व्यज्यते ।पुन: किं कुर्वन् ।

इति वलितग्रीवं यथा स्यात्तथा आलोकयन् ।इतीति किम्॥ तस्या वरतनोरतनु

शीघ्र यथास्यात्तथा तुङ्गौ उरोजौ पृष्ठ निर्भिद्य तस्माद्वहर्निर्गतौ मा स्म भूताम्। अनेनो

रोजयो: काठिन्यं तीक्ष्णत्वं च व्यङ्ग्यम् । अथवा वरतनोरिति एकपदत्वेन अतनो:

कामस्य वरा उत्कृष्टा तनुरिति वेति ॥ अनयैव कामी विश्वजयाय मूर्तिमानिल्यर्थ: ।

अत्रामुंद्रुतो रसः। राधामाधायेल्यादिश्टङ्कारः।न चानयोरन्योन्यविरोधः। अन्यपर
...,---------------------------------------------------॰॰॰-->---------------------------------------------------------------->-->---->>->.--->---->.-->------>-->-->-->-->-->--------------------------->

इत्यादि श्ठोकटीकटीका नोपलब्धादर्शपुस्तके ॥ ८ ॥) भजन्त्या इति ॥ तस्मिन्काले

तल्पान्ते शय्यैकदेशं भजन्त्या आश्रयन्त्या मृगदृशो हरिणनयनाया राधाया लजापि सल

जेव सत्रीडेव भूत्वा दूरमतिशयेन व्यगमद्विगता । क सति । अवहितालीपरिजने

अवहित: कृतावधानो य आलीपरिजनः सखीपरिजनस्तास्मिन् । कृतकपटकण्डूति

यथा स्यात्तथा । कृता कपटेन व्याजेन कण्डूति: कर्णादिकण्डूयनं यत्र ॥ एवं यथा

१ ‘‘ विहित ’इति पाठ: । २ ‘स्मरसरसमाकूत’इति पाठ: । ३ ‘तनुचलतनोः’

इति पाठ: ।
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जयश्रीविन्यस्तैर्महित इव मन्दारकुसुमै:

स्वर्य सिन्द्रेण द्विपरणमुदा मुद्रितइव ॥

भुजापीडक्रीडाहतकुवलयापीडकरिण:

प्रकीणोस्टग्बिन्दुर्जयति भुजदण्डो मुरजितः॥११ ॥

त्वात् । अद्भुतो वाच्योsप्यङ्कम्॥ यदाह–“विवक्षितरसे लब्धप्रतिछेतु विधायिनाम् ।

वाच्यानामङ्गभावं वा प्राप्तानामुक्तिरचछला ॥’इति ॥ विशेषतस्तु प्रस्तुतपरेिपोषकाये

सी प्रकृतिरमणीयायां तस्यामधिकतरं सौकुमार्यमाविष्करोतीत्युपरम्यते ॥ अलंकार

सर्वखमतातिशयोक्तिरलंकार:॥ संमददने सानन्दमौचितीमावहति पुरुष: प्रमदायुक्त:॥

श्रृंटङ्कार: (रसः)। वैदभीं रीतिः ।प्रसादो गुण: ॥१०॥ जयश्रीति ॥ मुरजितोभुज

दण्डो जयति ॥मुरं दैल्यविशेषं जितवान्मुरजित् ॥ तस्य मुरजित: कृष्णस्य दण्डा

कारो बहुः सर्वोत्कर्षण वर्तत इल्यर्थ: । सर्वोत्कृष्टवेन जगद्वन्द्यत्वमभिव्यजितम् ।

कोदृशो भुजदण्ड: ॥ प्रकोणस्टिग्बिन्दुः विस्तीणों अस्टजो रुधिरस्य बिन्दवो यत्र स

तथा ॥ अत्र हेतुमाह-कोदृशस्य मुरजित: ॥ भुजापीडेति ॥ भुजापीडस्य भुजदण्डस्य

क्रीडया विलासेन हतो व्यापादित: कुवलयापीडाख्य: करी गजो येन से तस्य

तथेति ॥ यद्वा भुजापीडक्रीडया हतश्चासौ कुवलयापीडनामा करी च तस्येति कर्म

धारय:॥ संबन्धे षष्ठी ॥ तत्संबन्धिप्रकोर्णरुधिरस्य बिन्दवो यस्मिन्मुजदण्डे स

तथेति ॥ क्रीडाशब्देनानायासो व्यज्यते ॥ ‘रुधिरेSस्टग्लोहितास्ररक्तक्षतजशोणितम्’ ॥

इल्यमर: । भुजहतहस्तिरुधिरबिन्दुभुजसंबन्ध उत्प्रेक्षाबीजमित्युत्प्रेक्षते ॥ कोदृश इव

भुजदड: ॥ द्विपरणमुदा द्वाभ्यां नासामुखाभ्यां पिबतीति द्विपो हस्ती कुवलया

पीड: ॥ तत्सङ्करसंमदेन खयमात्मना सिन्दूरेण मुद्रित इवाङ्कित इव ॥कुवलयापीड

करिसङ्कमे साधुरयं मे बहुरिति हर्षवशाच्छूणेन(?) सिन्दूराङ्कितो बहुरिति भावः ॥

रणमुदेति हेत्वर्थ तृतीया ॥ मुद्रित इति तारकादित्वादितच् ॥ पुनरुत्प्रेक्षते । कोदृश

इव भुजदण्ड: । जयश्रीविन्यरूँतैर्मन्दारकुसुमैर्महित इव ॥ जयलक्ष्म्या प्रक्षिप्तमन्दार

कुसुमै: पूजितइव ॥जयसंपदि विन्यसैतैरर्थोद्देवैरिति वा । समरजयिन उपरेि पुष्प

वृष्टिरुचिता ॥ यद्वा जयश्रिया लक्ष्म्या क्षिसैर्मन्दारकुसुमैर्महित उत्सवं प्रापित:॥पति

जये सति पत्री उत्सवंकरोतीत्युचितम्। कुसुमरक्तिमार्पकं मन्दारपदमौचितीमावहत।

महपूजायामिल्यस्य क्तप्रल्यये महित इति रूपम्॥ महंप्रापित इल्यर्थ तारकादित्वादित

चप्रल्यय इति वा ॥ शिखरेिणी छन्द:॥ तछक्षणं सङ्गीतराजे-‘गुहास्यैर्वेिश्रान्ता यमन

सभलाग: शिखरिणी ।’उत्प्रेक्षालंकार: ॥ तछक्षणं काव्यप्रकाशे-‘संभावनमथोत्प्रेक्षा

प्रकृतस्य समेन यत्’॥ इति ॥ अनुप्रास: शब्दालंकार:॥ तछक्षणम्-‘वर्णसाम्यमनुप्रास:’

----------------------------------------------------------------------------------------------------

स्यात्तथा बहियाँते सति कुअाद्धहिर्गते सति ॥पुन:कथ यथा स्यात् । विहितस्मिर्त विहि

तेषद्धासं यथा स्यात् ॥ कीदृश्यास्तस्या: । प्रियास्यं कृष्णास्यं मुखं पश्यन्त्याः ॥ कीदृशं।

मुखमर । " स्मरसरसं स्मरेण कामेन सरसं शूझाररससहितम्।पुनः कीदृशम् । आकूत
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सौन्दयैकनिधेरनङ्कललनालावण्यलीलापुषो .

राधाया हृद पल्वले मनसिजक्रीडैकरङ्गस्थले ।

रम्योरोजसररोजखेलनरसित्वादात्मन: रूयापय

न्ध्यातुर्मानसराजहंसनिभतां देयान्मुकुन्दी मुदम्॥ १२॥

इति श्रीगीतगोविन्दे राधिकामिलने सानन्ददामोदरो

नाम एकादशः सर्गः॥ ११ ॥

इति। पावाली रीति:॥ आरभट्टी वृत्तिः। वीरो रसः॥११॥ सौन्दयेंति ॥मुकुन्दो

मुदं देयात्। अर्थौद्भत्तेभ्य: ॥ मोचयति हेढेशात्प्राणिन इति मुकुन्द: ॥ किं कुर्वन् ॥

ध्यातुर्नरस्य मानसइवमानसे राजहंससदृशतां कथयन् । कस्मात्। राधायाहृद पल्वले ॥

पल्वल इव पल्वले रम्योरोजसरोजखेलनरसित्वात् ॥ रम्यौ मनोहरौो उरोजावेव

सरोजे तत्र खेलनं तत्र रसित्वमेकाग्रभाव: । तस्मात् ॥ पल्वले किल सरोजसंभव: ॥

तत्र हंसेनैव भाव्यमिति रूपकमलंकार: ॥ किंविशिष्टहृद ॥ मनसिज: कामस्तस्य

क्रीडार्थमद्वितीयरङ्कभूमिौ ॥ किंविशिष्टया राधाया: ॥ निधीयतइति सौन्दर्यस्याद्वि

तीयो निधि: सौन्दर्यकनिधिः ॥पुन: किंभूताया:॥ अनङ्गस्य ललना रति:॥ तस्या ला

वण्यं तछीलया जुषतीति तस्या रतिरूपाया इल्यर्थः॥ शार्दूलविकीडितं छन्दः । प्रतिपदं

रूपकमलंकार: ॥ तछक्षणम्-‘किंचित्साधम्र्यसंपत्तेसुतुल्यावयवलक्षणम् ॥ स्वैर्वि

कलैपैर्विरचितं रूपं रूपकमिष्यते’॥ इति । आशीश्चालंकारोऽपि ॥ १२ ॥

माद्यहुईन्तिदन्तावलबलदलनोद्दण्डदोर्दण्डपिण्डो

इामस्थे मानधामाभिनवनवभवन्ध्राजमानोरुकीर्ति: ॥

व्याचष्ट स्पष्टस्ष्टाष्टपदविवरणै: सर्गमेकादशं तं

पृथ्वीनाथ: प्रथिन्ना जितपृथुमहिमा कुम्भकणें महेन्द्र: ॥

इतेि श्रीयवनीपद्मिनीभानो: श्रीमहामहेन्द्रश्रीकुम्भकर्णस्य कृतौ रसि

कप्रियायां सानन्ददामोदरो नामैकादश: सर्ग:॥

सुभगम्। आकूतेन तन्मनाख्येन सुभग मनोहरम् ॥ ९॥ (अत्र ‘सानन्दमिति, ’

‘जयश्रीति,’ ‘सौन्दर्यति,’ श्ोकत्रयस्य टीकानोपलब्धादर्शपुस्तके ॥१०॥११॥१२॥)

तकॉन्दोलनकर्कशापि सुमतियी हावभावान्विता

शूझारादिरसोत्रयादिकुशला सा शंकरे केवला।

किं शम्भोरपरत्र विश्वविजयो दृप्तस्मरद्वेषता

देहाधौंकृतकामिनीप्रणयिता च कापि देशान्तरे ॥

इति श्रीमहामहोपाध्यायश्रीशंकरमिश्राविरचितायां शालिनाथकारितायां

गीतगोविन्दटीकायां रसमञ्जरीसमाख्यायामेकादश: सर्ग: ॥

१४



११८ - गीतगोविन्दकाव्यम् [सर्गः १२

द्वादशः सर्गः ॥

सुभीतपीताम्बर: I

गतवति सखीटन्देsमन्दत्रपाभरनिभेर

स्मरपरवशाकूतस्फीतस्मितस्रपिताधराम् ॥

सरसमनर्स दृष्ट्रा राधां मुहुर्नवपछव

प्रसवशयने निक्षिप्ताक्षीमुवाच हरिः मियाम्॥ १ ॥

विभासरागैकतालाभ्यां गीयते ॥प्र०॥ २३॥

किसलयशयनतले कुरु कामिनि चरणैनलिनविनिवेशम् । ।

तव पदपछववैरिपराभवमिदमनुभवतु सुवेशम्॥ १ ॥

क्षणमधुना नारायणमनुगतमनुसैर मां राधिके ॥ धुवम्॥

श्रुतिपुटपरिपेयं गीतगोविन्दगेयम्॥

इदानीं चिरकालकाह्वितराधादर्शनोछासिमानसोहरेिस्तामाह-गतवतीति। हरिः

प्रियां राधामुवाच ॥ किंभूतां प्रियाम्॥ मुहुर्वौरंवारें नवपछवानां प्रसवोsथवा नवपछ

वाश्चप्रसवाः कुसुमानिचतेषांशयनम्। तस्मिन्दत्तदृष्टिम् । किं कृत्वा। सरसंसरार्गमनो

यस्या एवंभूतां दृष्ट्रा। पुनः किंभूताम्। अमन्दोयन्त्रपाभरस्तेन निर्भरो यः स्मरःतत्परवशं।

यदाकूतमाशयस्तदनुविद्ध यस्मिन् (?) ॥ तेन स्रपितोSधरो यस्या: सा ॥ क़ सति ॥

सखीसमूहेगतवति सति। स्मरवशेति वक्तव्ये परग्रहणमतिशयेन तदधीनत्वद्योतनाया।

हरिणीवृत्तम्। अस्मिन्सर्गे खाधीनभर्तका नायिका वर्णनीया ॥ तछक्षणम्- यस्या

रतिगुणाकृष्टःपतिः पार्श्व न मुवति ॥ विचित्रविभ्रमासक्ता सा स्यात्खाधीनभर्तृका'

॥ १ ॥ तदेव वक्ष्यमाणमाह-किसलयेति ॥ तत्र पूर्व धुवः–क्षणमिति ॥हे

गतवतीति ॥हरि: प्रियां राधामुवाच ॥ क सति । सखीवृन्दे सखीसमूहे गतवति

सति ॥ कीदृशीम् । अमन्दत्रपाभरनिभैरस्मरपरवशाकूतस्फीतस्मितलपिताधराम् ।

अमन्दः क्रूरोsथ त्रपाभरेण लजासमूहेन निर्भरोsतिशयो यः स्मरः कामस्तत्परवशस्त

दायत्तो य आकूतोsभिप्रायस्तेन स्फीर्त प्रवृद्ध यत्स्मितं तेन रूपितौ व्याप्ौ अधरौ

यस्यास्ताम्॥ पुनः कीदृशीम् ॥ सरसमनसं रसोsनुरागस्तत्सहिर्त मनो यस्यास्ताम् ।

किं कृत्वा ॥ नवपछवप्रसवशयने नवकिसलयपुष्पमये शयने शयनीये निक्षिप्ताक्षीं

निहितनयनां विलोक्य दृष्ट्रा । अत्र शय्याविलोकनेन संभोगेच्छा ध्वन्यते ॥। १ ॥। -

किसलयेति॥ गीतस्यास्य विभासराग आदितालः। गीतार्थस्तु।। हे राधे,क्षणमधुनानुगतं \

१ ‘* चरणकमल’ इति पाठ: ॥ २ 4सर भो राधिके’इति पाठ: ॥
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करकमलेन करोमि चरणमहमागमितासि विदूरम् ।

क्षणमुपकुरु शयनोपरि मामिव नूपुरमनुगतिशूरम्॥क्षण०॥२॥

वदनसुधानिधिगलितममृतमिव रचय वचनमनुकूलम् ।

विरहमिवापनयामि पयोधररोधकमुरसि दुकूलम्॥ क्षण० ॥३॥

राधिके, अधुना मामनुसर ॥ किंभूतं माम् ॥ क्षणमनुगतं त्वद्दर्शनोत्सवं प्राप्तम् ॥अथवा

मामनुसर । किंभूतं माम्॥ क्षणमधुना त्वत्संभोगोत्सवमदेनानुगतं व्याप्तम् ॥ अत्र

केचन क्षणमधुना नारायणमनुगतमनुसरेति पठन्ति ॥ तत्र मामिति प्रकरणागत

मन्नूद्य नारायणविशेषणत्वेनोपादेयम् । नारासु अप्सु अयनं यस्य इति कामतापो

पशान्लै शीतलं मामनुसर ।मया सह जलकीडां कुर्विति वाक्यार्थ: ॥इति धुव: ॥

अथ पदानि । किसलयेल्यादि ॥हे कामिनि कामाभिकाङ्किणि । किसलयशयनतले

चरणनलिननिवेशं। कुरु विन्यास कुरु ॥ किसलयानि हि नलिनविशेषान्न म्लानि

भात्रि भवन्तील्यत्रावयोरनुरूपं रतं भविष्यतीति व्यज्यते ॥ किसलयानि हि पदप

छिवस्पद्धींनीत्युक्तिलेशेन विवृणोति ॥ इदं किसलयशयनं तव पदपछववैरिपराभव

मनुभवतु ॥ पदपछवावेव वैरिणौ ताभ्यां सकाशात्पराभवम् ॥ अथवा इदं किसलय

शयनं तव पदपछववैरिस्पद्धांकृत् । अत:पराभवमनुभवतु ।। किंभूतं शयनम्। सुवेशं

सुनेपथ्यम् । अत्र तल्पे पदपछवन्यासेन करणविशेषः सूचितः ॥१ ॥ अपि च ॥

करकमलेनेति ॥हेराधे, विदूरं बहुतरं पन्थानमागमितासि ॥ अतः करकमलेन

चरणमहं पूज़ां करोमि । शयनोपरे मां क्षणं नूपुरमिव उपकुरु । यथा नूपुरमुपक

रोषि धारयसि तथा मामप्युपकुरु ममाप्युपकारं कुरु ॥ चरणधारणद्वारेण चारमनु

लक्ष्य शूरं यथा तव चरणं गच्छति तथैव विक्रानिंत करोति ॥ मामपि अनुसरणे शूरं

त्वदनुसरणमेव पराकमो यस्य । अथवा शयनोपरि वर्त्तमाना त्वं मामुपकुर्विति

योजनीयम्॥ २॥ अपि च ॥ वदनेति।हे राधे, अनुकूलं रतिजनकं वचनं रचय
---------------------->---->-->--------------------------------------------

नारायणमनुसर ॥ हे कामिनि, किसलयशयनतले चरणकमलविनिवेशंपादपद्मार्पणं कुरु ।

इद सुवेशमपि सम्यक्पत्ररचनादिना सुछु अलंकृतमपि किसलयशयनं पराभवमनुभवतु।

तवपदपछव एव यो वैरी शत्रुस्तस्मात्पराभवं पराजयमनुभवतु।यद्वा। इदं किसलयशयनं

पराभवमनुभवतु ॥ कीदृशम् । तव पदपछववैरि ॥ विरोधील्यर्थ: ॥ १ ॥ करकमले

नेति ॥ अहंकरकमलेन निजकराम्बुजेन तव चरणं करोमि संवाहयितुमर्थात्। यद्वा

तव चरणमहमिले कपदम् । तथा च करकमलेन तव चरणयोमैहं पूजां संवाहनादि

रूपां करोमि ॥ कथमित्याह-त्वं विदूरमतिदूरमागमिता आनीतासि । अर्थान्मया ।

तथा च दूरागमनजन्यं ते श्रममपनयामीति भाव: । शयनोपरि शय्याया उपरि नूपुर

मुपकुरु ॥ नूपुरस्य परिधानेन महार्थतापादनमेवोपकार: ॥ कीदृशं नूपुरम् ॥ अनुग

तिश्रम् । अनुगतैौ तवानुसरणे शरम्॥ अपरोऽपि योsनुगतिशूरो भवति स उपक्रियत

इत्युचित मेवेति भावः ॥ कमिव ॥ मामिव ॥ यथा तवानुसरणश्रं मामालिङ्गनादिनोप

करोषि तथा नूपुरमप्युपकुर्विल्यर्थः ॥ २ ॥ वदनेति-हे प्रिये, अनुकूलमुचितं
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भियपरिरम्भणरभसवलितमिव पुलकितमतिदुरवापम्॥

मदुरसि कुचकलशं विनिवेशयशोषयमनसिजतापम्॥क्षण०॥४॥

अधरसुधारसमुपनय भामिनि जीवय मृतमिव दासम्॥

त्वयि विनिहितमनर्स विरहानलदग्धवपुषमविलासम्॥क्षण०॥५॥

किमिव ॥ वदनसुधानिधिरेिव तस्माद्रलितममृतमिव ॥ तव विरहेण तापिताहं कथं

वदिष्यामील्याशङ्कयाह-तत्र परस्परमुपमानोपमेयभाव: ॥ दुकूलमिव विरह

मपनयामि विरहमिव दुकूलमपनयामि । किंभूतमुभयम् ॥उरसि वर्त्तमानम् ॥ पुन:

किंभूतमुभयम्॥ पयोधररोधकम्॥ विरहे हि पयोधरौ न वर्द्धते ॥ दुकूलमपि पयो

धरावावृल्य तिष्ठति ॥ अथवा पयोधरो मेघ एव रोधको यस्य विरहस्येति ॥ मेघालोके

प्रिय: समेल्य विरहं रुणद्धीत्युक्तिलेश:॥ ३॥ अपि च ॥ प्रियेति ॥ हे राधे,

मदुरसि कुचकलशं। विनिवेशय ॥ अत एव मनसिजतापं शोषय ॥ कलशे संनिहिते

तापी यात्येव ॥ किंभूतं कुचकलशम्। पुलकितं रोमाचितम् ।पुन: किंभूतम् ॥अतीव

दुःखेनावाप्यते त्वदनुग्रहं विना ॥ पुन: किंभूतम्। प्रियपरिरम्भणाय रभसेन औौत्सुक्येन

वलितं संभत्कमिव ॥४॥ अपि च ॥ अधरेति ॥ हे भामिनि प्रिये, चरणपरिचरण

परेSपि कोपं मुव॥मानापनोदय संबोध्यते ॥हे कोपने,अधरसुधारसमुपनय अर्पय ॥

अधरवकसंयोग कुरुष्वेल्यर्थ: ॥ मां दार्स लवदधरामृतपिपासुतया मृतमिव जीवयेल्यर्थ: ॥

अमृतपानं हि मृतं जीवयति ॥ दासो हि अनुपेक्षणीयो भवति ॥ किंभूत माम् ॥

त्वयि विनिहितमनसं आरोपितमानसम् ॥ अत एव विरहानलेन दग्ध वपुर्यस्य ॥

वचने रचय ॥ कीदृशम्र ॥ वदनमेव सुधानिधिश्चन्द्रस्तस्माद्वलितं च्युतम् ॥ अतस्त्व

त्प्रणयवाक्यम् ॥ अथ चाप्युरसि हृदये दुकूलं पट्टवरूनमपनयामि ॥ कीदृशम् ॥ पयो

धरयो रोधकं तिरोधायकम् । कमिव ॥ विरहमिव ॥ यथा मद्विरहो मयापनीतस्तथा

दुकूलमपनयामील्यर्थ: । विरहपक्षे पयोधररोधक स्तनाक्षेषप्रतिरोधकम् ॥ ३ ॥

प्रियेति ॥ हे राधे, मदुरसि कुचकलशं। विनिवेशय अर्पय ॥ कीदृशम् । अतिदुरवाप

मतिदुलैभम्र ॥ पुन: कीदृशम्र ॥ पुलकितं रोमाचितम् ॥ अत्र हेतुमुत्प्रेक्षयति-प्रि

यपरिरम्भणरभसवलितमिव प्रियस्य परिरम्भणे आलिज्ञाने यो रभास उत्साहस्तेन

वलितमिव युक्तमिव ॥ अपरोsपि यो हर्षयुक्तो भवति तस्य रोमाचो मवलेये

वेति ध्वनितम् ॥ तेनालिङ्गनेन मनसिजतापं कामजन्यं संतापं शोषय नाशय

॥ ४॥ अधरेति ॥ हे भामिनि, अधरसुधाधरमधरसबन्ध्यमृतरसमुपनय वितर ॥

दासं मादृशमनुगर्त जीवय ॥ कीवृशं। मृतमिव ॥ अन्योsपि मृतोsमृतपानेन जीवतीति

ध्वनिः॥ मृतत्वे हेतुमाह-त्वयीति । त्वयि विनिहितमनसं त्वय्यर्पितचित्तम् ॥ पुन:

कीद्यशम्र ॥ विरहानलेन त्वद्विरहरूपेणाशिना दग्धं वपुर्यस्य तम् ॥ अत एवाविलासं

विलासरहितम्ए ॥ अन्योsपि यो मृतो भवति स निश्रेष्टो दग्धदेहश्व भवतीति ध्वनि: ॥



सर्गः १२] रसिकप्रिया-रसमञ्जर्यौख्यटीकाद्वयोपेतम् १६ १

शशिमुखि मुखरय मणिरशनागुणमनुगुणकण्ठनिनादम्॥

श्रुतियुगले पिकरुतविकलेममशमय चिरादवसादम्॥क्षण०॥६॥

मामतिविफलरुषा विकलीकृतमवलोकितमधुनेदम्।

लंजितमिव नयर्न तव विरमति सृजसि दृथा रतिखेदम्॥क्षण०७

श्रीजयदेवभणितमिदमनुपदनिगदितमधुरिपुमोदम् ॥

जनयतु रसिकजनेषु मनोरमरतिरसभावविनोदम्॥ क्षण०॥८॥

अतएवचन विद्यन्ते विलासा यस्य ॥५॥अपिच।शशिमुखीति ॥ हेशशि

मुखि, मणिरशनागुणं मुखरय वाचालं कुरु ।। किंभूतं मणिरशनागुणम्॥ अनुगुण

कण्ठनिनादम् ॥ अनुगुणोऽनुरूप: । अर्थोदेव त्वदीयकण्ठस्य निनादी यस्य ॥ अत

एव ममश्रुतियुगले चिरात्वदसङ्गमावर्तमानमवसादं खेदं शमय ॥ किंभूते श्रुतियुगले ॥

तव विरहे पिकरुतेन विकलीकृते ॥ विरहिणी हि पिकरुतं दु:श्रवं भवतीति ॥ ६ ॥

अपि च ॥ मामिति ॥ हे राधे, इदं तव नयनमधुना अवलोकितुम् ॥ अथौन्मां

लजितमिव विरमति ॥ किंभूतं नयनम्। मामभिलक्ष्य विफलम्॥ विफलरुषा निरर्थक

रोषेण विकलीकृतम् ॥ अविकलं विकलं कृतमिति विकलीकृतम् । अत एव वृथा .

रतिखेदं स्टजसि ॥ अथवा विस्टजेति पाठान्तरम् । तत्र वृथा निरर्थकम् ॥ विस्टज

, मुश्व ॥ ७॥ श्रीजयदेवेति ॥ इदमनुपमो निगदितो मधुरिपोर्मोदो यत्र येन वा ॥

तद्रसिकजनेषु मनोरमो यो रतिरसो रतिरागस्तस्य भावस्तत्ता स्थैर्य तस्य विनोदं

कौतुकं जनयतु ॥ किंभूतमिदम् ॥ श्रीजयदेवभणितम् ॥ पदानां दशकं यत्र

ताले वर्णयतौ भवेत् ॥ धुवः प्रतिपदं गेय: कविनामाङ्कितात्पदात् ॥ गीत्वालापा

न्यथाशब्दं प्रतिताले तत: परम् ॥ पाटास्तेना: खरावैव श्रृंटङ्गारो रस उत्तम:॥

देवशाखाभिधी राग: प्रबन्धे संप्रदृश्यते ॥ श्रीविद्याधरलीलाख्य: श्रीपतिप्रीति

॥ ५॥ शशिमुखीति-हे शशिमुख चन्द्रवदने, मणिरशनागुणं मणियुक्तकाधीदाम

मुखरय सशब्दं कुरु ।। अनेन हंसलीलाखयं, विपरीतरतं भजस्वेति ध्वनितम् ॥ तड़छ

क्षणं चोत्तं प्राकू ॥ कीदृशं। रशनागुणम् । अनुगुर्ण कण्ठनिनादः कण्ठशब्दो। यस्य

तादृशम् ॥ रशनागुणानुकारिकण्ठशब्दं च कुर्वित्यर्थः ॥ अनेन शब्देन मम श्रुतियुगले

श्रोत्रयुग्मे चिरादवसादं चिरकालीनमुपतापं शमय नाशय ॥ कीदृशे पिकरुतेन

कोकिलशब्देन विकले दुःखिते ॥ ६ ॥ मामिति ॥ हे राधे, मामवलोकितुं तव

नयनं मीलति मुद्रां प्राशोति ॥ किमिव ॥ लजितमिव ॥ मां कीदृशम् ॥ अतिविफलरुषा

अतिनिष्फलेन रोषेण विफलीकृतं विफलतां नीतम् । अधुनेदानीं नयनमीलने विरम

विरक्ता भव ॥ निष्फलरोषादित्यर्थात् ।॥ ७॥ श्रीजयदेवेति ॥ इर्द श्रीजयदेवभणितं

जयदेवेन कथितं रसिकजनेषु मनोरमरतिरसभावविनोदं रतिः भोगः रसः शूङ्काररसो

भावाः संचारिसात्विकादयस्तेषां मनोरमं विनोदं कौतुकं जनयतु ॥ कीदृशं। भणितम् ॥

१‘मीलितलजितमिव नयन तव विरम विसज रतिखेदम् * इति पाठ:॥
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प्रत्यूह: पुलकाहुरेण निविडाक्षेपे निमेपेण च
क्रीडाकूतविलोकितेsधरसुधापने कैंथानर्मभिः ॥

आनन्दाधिगमेन मन्मथकलायुदेsपि यस्मिन्नभू

दुद्धृतः स तयोबेंभूव सुरतारम्भ: भियंभावुक: ॥२॥

दोभ्र्या संयमितः पयोधरभरेणापीडितः पाणिजै
6->s •्y --->५ च-५

राविद्धो दशनै: क्षताधरपुटः श्रोणीतटेनाहतः ॥

कारक: ॥ इति मधुरिपुमोदविद्याधरलीला नाम त्रयोविंश: प्रबन्ध: ॥ ८ ॥

इदनीं सुरतारम्भ विवर्णयिपुराह–प्रत्यूह इति ॥ तयो राधामाधवयोःस चिरं

काह्वितः सुरतारम्भ उद्घदूतः प्रवृद्धः सन् प्रियंभावुको बभूव ।स कः। यस्मिन्सुर

तारम्भे निबिडा छेष दृढतरालिढ्ने पुलकाहुरेण रोमावमात्रेणापि प्रत्यूहोsभूत् ।

अङ्करग्रहणं तन्मात्रमपि आलिङ्गनान्तरायज्ञापनार्थम् । आक्षेषारम्भोऽपि सात्विको

रोमावोsभूदति युज्यते । अपिच । यस्मिन्कीडाकृतविलोकितेऽपि निमिषेण प्रत्यू

होsभूत ॥ विलोकितं निमेषितमात्रस्याप्यसहमभूत् । अनुच ॥ अङ्कादङ्गान्तरसौन्दर्य

दिदृक्षालोले नेत्र नैकत्राप्यवयवे धृर्ति बधानेति व्यज्यते । अधरसुधापने कामकथा

कीडनमन्तरायो जातः । अधरपने प्रियालापो न सोढः। अतिशयेनाधरं पातुमिच्छो .

रतिप्रियालापः कोऽपि तस्मादप्यधिकरुचिरइति व्यज्यते । अपि च कामकलासु .

युद्ध इव युद्धे करणात्करणान्तरारम्भे आनन्दाधिगमेनापि अन्तरायो यथाकामजनना- '

काङ्कापि शिथिला भवेदिति वाच्यार्थ: । कामोत्पत्तौ संजायमानायामल्यमनस्कखाय त

त्प्रतिबन्धककारणान्तरमारब्धमति व्यइयोsर्थः। अत एव प्रवृद्धत्वमुचितम् । शार्द: -

लविक्रीडितं वृत्तम्। यथासंख्यमलंकार:॥ संभोगाख्य:श्रटङ्कारो रस:॥ जयमङ्गलतालेन !
पश्यं श्रटङ्कारनिर्भरम्।गीता:पाट: खरास्तेना उच्यन्ते यत्र रूपके ॥ देवशाखाभिधे रागे

सुरतारम्भनामत: ॥ चन्द्रहासप्रबन्धोऽयं प्रबन्ध:प्रीतिकृद्धरे: ॥ इति सुरतारम्भचन्द्र

हासनामा चतुर्विशः प्रबन्धः॥ २॥तदेव विवृणोति–दोभ्यर्गमिति। यद्यस्मात्का- '

रणदेतावल्यपि व्यतिकरे कान्तः कृष्णः कामपि वचामगोचरे वर्तमानां तृप्तिमाप '
------------------------------------------------------------->--->--->----------------------------------------------------

अनुपद निगदितो मधुरिपोः कृष्णस्य मोद आनन्दो यत्र तादृशम् ॥। ८॥ प्रत्यूह इति ॥

तयो राधामाधवयोः स लोकोत्तरो ललितारम्भो ललितो मनोहर आरम्भो यखैतादृशः "

शूकारक्रीडाविशेष उद्भूत उद्भटः प्रियंभावुको बभूव प्रियो बभूव । स के इल्यत

आह-प्रत्यूह इत्यादि। यस्मैिंछलितारम्भे निबिडाक्षेषे कर्तव्ये पुलकाडुरेण रोमाचो

द्रमेन प्रत्यूहो वित्रिोsभूत् । अथच क्रीडाकूतविलोकिते क्रीडासु यदाकूतपूर्वकमभिप्रा

यपूर्वकं विलोकितं तत्र निमेषेण नेत्रस्पन्दनेन प्रत्यूहोsभूत् । अथच अधरसुधापानेsधरा

मृतपाने कर्तव्ये कथानर्मभिः रहःकथाकौतुकैः प्रत्यूहोsभूत् । अथच मन्मथयुद्धे

सुरते आनन्दाधिगमेन आनन्दप्राप्या प्रत्यूहोsभूत्॥ २ ॥। दोभ्यौमिति–दोभ्यों

बाहुभ्यामर्थाद्राधया संयमितो बद्ध: । अथ च तयैव पयोधरभरेण पीडित: ॥ अथ च

}

t

?

i

:

१‘कथाकेलिभि:’ इति पाठ: ।
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हस्तेनानमितः कचेsधरमधुस्यन्देन संमोहित:

कान्त: कामपि तृप्तिमाप तदहो कामस्य वामा गति:॥३॥

वैामाड़े रति केलिसकुलरणारम्भे तया साहस

मार्य कान्तजयाय किंचिदुपरि प्रारम्भि यत्संभ्रमात् ।

तत्तस्मादहो कामस्य वामा लोकपथातीता गतिवेष्टितम् । अत्र कमितुमिष्ट इति

कान्तशब्द औचितीमावहति ॥ यतो दुःखिवद्भवने प्रीतिमपेति । किंभूत: कान्त: ॥

दोभ्यी। संयमितो बन्धने प्रापित: ॥ अनु च पयोधरभरेणापीडित: ॥ आसामस्येन

पीडामापित: ॥ अनुच पाणिजैर्नखैराविद्ध: ॥ अनुच दशनैश्च क्षतमधरपुर्ट यस्य ॥

तथा श्रोणीतटेनाहतस्ताडित: ॥ अपि च कचे हस्तेन संगृहीत्वानमित: ॥ अपि च

अधरमधुस्यन्देनाधरमधुपानेन निमित्तेन संमोहनं प्रापित: ॥ अहो इल्याश्चयें ॥ कामस्य

वामा गति: ॥ वामत्वं रसान्तराविर्भावात् ॥ वीररसमाश्रिल्य कृतापराध: स क्रमेण

संयमनापीडनावेधक्षताहल्यवनमनसंमोहनानि प्रापित: कामपि तृप्तिमाप ॥ अपि तु

स्थिरोत्साह: सन् कामयुद्धान्न विररामेति न कामपील्यर्थ: ॥ अतो वामा गति: ॥ अत्र

विरोध: ॥ यर्तु कमितुमिष्ट: तस्मिन्कथं संयमनादयो योज्यन्ते ॥ संयमनादिभिश्ध

श्रृंटङ्कारानुभावेषु आलिङ्गनादिषु द्योतितेषु कामपि निरतिशयां प्रीतिमापेति विरोधप

रिहार: ॥ अथवा कामस्य वामा इति रामैव गति: रामानिछैव गति: ॥ यदेवं व्यति

करेऽष््युद्रित्को भवति ॥ शार्दूलविकीडितम् ॥ अत्र वाक्यार्थस्य प्राधान्याद्रसस्य च

संकीर्णत्वेनाङ्गत्वाद्रसवदलंकारता ॥ विजयानन्दतालेन गैौडीरागे विरचयते ॥ पदंथे पाटा:

खरास्तेना लीला नायकसंभवा:॥ श्रृंटङ्कारकैशिकोरीति: कामतृप्तिपुरःसर: ॥ कामिनी

हासनामार्य प्रबन्ध: परिकीर्तित: ॥ इति कामतृप्तिकामिनीहासनामा पश्वविंशतितम:

प्रबन्ध:॥ ३॥तदुत्कं तदेव वीरसंवलितं श्रृंटङ्गारं विवृण्वन्नाह-वामाङ्क इति ॥

अयं श्छोकः पूर्व वाक्यशेषत्वेन योजनीय: । तदेल्यन्वय: । रतिकेलिसंकुलरणारम्भे

वामाड़े वर्त्तमानया राधया संभ्रमात्स्मरसमराभिनिवेशात्संयमनादिभ्य उपरेि कान्त

जयाय यर्तिकचित्समरसंपछम्पटभटयोग्यसाहसप्रायं बालाजनायोग्यं प्रारम्भि ’ येन

जघनस्थली निष्पन्दा इति चलितुमशक्तिः । अपि च दोर्वछि: शिथिलिता इति प्रह

--------------------------------------------------------------------------------------->----------------------------->------------------------------------------------------------

तया पाणिजैनंखैराविद्धस्ताडितः ॥ अथ च तया दशनैः क्षताधरपुट: क्षतो दटो sधर

पुटो यस्य तादृशः कृतः ॥ अथ च तया श्रोणितटेन नितम्बेनाहत आस्फालित: - ॥

अथच तया हस्तेनानमितः कचे केशे धृत्वेत्यथौत् । ततोsधरमधुस्यन्दनेन संमोहित:॥

एवंविशिष्टोsपि कान्त: कामप्यनिर्वचनीयां तृप्तिमाप प्राप ॥ तदही इल्याश्चयें ॥ कामस्या

वामा विरुद्धा गति: । यस्य बन्धनादि क्रियते स प्रीर्ति न प्राशोति । अयं तु तादृशोsपि

प्रीतिमाप । कामस्य विरुद्वैव रीतिरिति भावः॥ ३ ॥। माराडू इत्यादि ॥ माराझे

मारस्य चिन्हे। युद्धपक्षे मारस्याट्टे चिन्हे रति केलिसंकुलरणारम्भे रतिकेलिभिधुम्वना

लिङ्गननानाबन्धादिरूपाभि: संकुले व्यासे रणारम्भे कामयुद्धारम्भे तया राधया साह

१ ‘* माराड़े ’ इति पाठ: ।
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निष्पन्दा जघनश्शली शिथिलिता दोवैछिरुत्कम्पिर्त

वक्षो मीलितमक्षि पौरुषरस: स्त्रीणां कुत: सिध्यति ॥४l॥

तस्या: पाटलपाणिजाङ्कितमुरो निद्राकषाये दृशौ

निधौंतोsधरशोणिमा विलुलितस्रस्तस्रजो मूर्धजाः ।

काचीदाम दरश्ठथाश्चलमिति प्रातर्निखातैईशो

रेभिः कामशरैस्तदडुतमभूत्पत्युर्मन: कीलितेम्॥५॥

राक्षमता ॥ अपि च वक्ष उत्कम्पितं हृद कम्पो जातः ॥ अपि च ॥ अक्षि मीलितं

दर्शनेsशत्र्ते जातम्। अत्रार्थे वृद्धसंमतिमाह–त्रीणामबलानां पौरुषरसो वीररसः

कुत: सिध्यति ॥ अपि तुन कुतोऽपि । केलैी वामाड़े ललनाया। दक्षिणाङ्गस्थपुंसः

भानुनाडीसंबन्धात्सुरतान्तकारी कामोद्भवो भवतीति वात्स्यायनमतवेदिनां मतम्।

तरिंमश्च ललनानामेवं चेष्टा: प्रसिद्धा: ॥ अथवा रतारम्भादुपरेि इति योजना ॥इदमेव

वाक्यं निरपेक्ष व्याख्येयम् । अत्र दोष्णोर्वछित्वेन विशेषणं शैथिल्येन औचिती

मावहति ॥ अत्र ‘विशेषोत्तिरखण्डेषु कारणेषुफलावच:।'इति विशेषोत्तिरलंकार: ॥

संभोगाख्य: श्रृंटङ्गारो रस: ।कुत: सिध्यतील्यनेन समरसकरण व्यज्यते । गील्यादि

प्रसिद्धम् ॥ जयश्रीसंज्ञतालेन पद्य पाट: खरास्तथा ॥ स्तेनाश्च यत्र बध्यन्ते

संभोगे रस उत्तमे । रागे कप्र्पटबङ्गले स पौरुषरसात्पर: ॥ प्रेम्णा विलासनामार्य

प्रबन्धी माधव प्रियः ॥इति पौरुषरसप्रमविलासनामा षडुंशः प्रबन्धः॥ ४॥

इदानीं संभोगसंतुष्टयोत्सर्गसमासे: संभोगान्ते लीलामाह-तस्या इति ॥ एभिः

पवभिः कामशरैः पत्यु: श्रीकृष्णस्य मन: कोलितम् । तदेतदट्ठतमाश्चर्यकारेि

अभूत् ॥ किंभूतै: कामशरैः॥इल्यनेन प्रकारेण प्रातईशेर्निमितैः खातै: ॥ बाणासुतु

सप्रायं साहसबहुलं. कान्तजयाय तदुपरि तस्य कान्तस्योपरि किंचिछोकोत्तरं प्रारम्भि

पुरुषायितमारब्धम् । यत्संभ्रमात्संवेगात्तस्या राधिकाया जघनस्थली निष्पन्दा निश्चला

जाता। दोर्वछिबौहुलता शिथिलिता शिथिलीभूता। वक्षो हृदयमुत्कम्पितम्। अक्षि मुद्रितम्।

तत: रूत्रीणां पौरुषरस: पराक्रमाभिलाषः कर्थ सिध्यति । अपि तु न सिध्यलेवेल्यर्थ: ।

‘' मारो मृतौ विषेSनड़े’इति विश्व: । ‘समौ संवेगसंभ्रमौ’ इत्यमर: ॥ ४॥ तस्या

इति ॥ एतैः कामशरैः पत्युईशोलॉचनयोः प्रातनिखतैर्मनः कीलितं विद्धम् ।

इत्यद्भुतमाचर्यम् । अन्यत्र निखतैर्बाणैरन्यत्कीलितमिल्याश्चर्यमिल्यर्थ: । कैः॥ कामशरैः ॥

तस्वा राधायाः पाटलेन श्रेतरत्तन पाणिजेन नखेनाङ्कितमुरः ॥ निद्राकषाये। निद्रया

१ ‘निर्धतोSधर’ इति पाठ: ॥ २ अस्याग्रे कचिदादर्शपुस्तकेषु निस्त्रलिखित:

श्ठोक: समुपलभ्यते

‘त्वामप्राप्य मयि स्वयंवरपराँ क्षीरोदतीरोदरे

शड्रे सुन्दरि कालकूटमपिबन्मूढी मृडानीपतिः।

इत्र्थ पूर्वकथाभिरन्यमनसो निक्षिप्य वामाधलं

:;h१

राधायाः स्तनकोरकोपरिचलत्रेत्रो हरिः पातु व:॥''
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व्याकोश: केशपाशस्तरलितमलकैः खेर्दमेोक्षौ कपोली

क्टिा बिम्बाधरश्री: कुचकलशरुचा हारिता हारयष्टिः ॥

कौंची कान्तिर्हताशा स्तनजघनपदं पाणिनाच्छाद्य सद्यः

पश्यनेंती सत्रपा सा तदपि विलुलितामुग्र्धकान्तिधिनोति।॥६॥

दृशोलैमास्तैर्विद्ध मन इत्येतददुतम् ॥ कोsर्थ: ॥ प्रात: प्रियायामेतानि दृष्ट्रा पुनर्नव

इव काम: संजात इल्यर्थ: ॥ तान्येव च कामबाणपश्चकव्याजेन वस्तून्यपदिशाति ॥

तस्या राधाया उरो हृदयं पाटला ये पाणिजारूँतैरझितं दृष्ट्रा ॥ अनेन पाटलापुष्पं।

स्मरबाण उत्क: ॥ अपि च निद्रया कषाये कछषिते दृशैी दृट्रा ॥ अनेन कमलाख्यः

पुष्पबाणोsभाणि ॥ अपिच निधौंतोsधरशोणिमा ॥ तं दृष्ट्रा ॥ अनेन बन्धुजीवपुष्पं

स्मरशरोsगादि ॥ अपिच विछलितस्रस्तस्रजो मूर्द्धजा: ।तानपि दृष्ट्रा ॥ स्रस्ता स्रग्ये

भयस्ते तथा ॥ विलुलिताश्व ते स्रस्तस्रजश्च ॥ अनेन मालतीदाम मीनकेतनेषुरुद्दिष्ट:॥

अपिच दरश्थाश्वलमीषच्छूथप्रान्तं काश्वीदाम मेखलादाम दृश्ट्रा ॥ अनेन सुवर्ण

जाल्यादिपीतकुसुमै: कुसुमास्त्रशरो वर्णित: ॥ एतान दृष्ट्रा पुन: स्मरपरवशो जात

इल्यर्थ: ॥ शार्दूलविकोडितं वृत्तम् ॥ अत्रापि वाक्यस्यान्यपरखाद्रसवदलंकारता ॥ ‘

रसश्चद्धतोपबूंहितः श्रटङ्गार एव॥ यतितालेन तालेन पद्य पटखरास्तथा ॥ तेना

स्तदन्त आलाप: श्रटङ्कार: प्रेमनिर्भर: ॥ रागो मरुकृतिर्यत्र स प्रबन्धो निगाद्यते। ॥

कामाद्भुताभिनवता मृगाङ्कलेखाभिधानत:(?)॥इति कामाद्भुताभिनवमृगाङ्कलेखा

भिध:सप्तविंश: प्रबन्ध: ॥५॥ व्याकोश इति ॥ सा मुग्धकान्तियैत एव

विलुलिता रतिपरिमर्दिता तथापि कृष्णे धिनोति प्रीणयति ॥ किं कुर्वती ॥ सत्रपा

सती सद्यस्तत्कालं स्तनजघनपदंपाणिना आच्छाद्य पश्यन्ती ॥ कथं विछलितेल्याह

केशपाशः कबरी व्याकोशः शिथिलो जातः। अपि चा। अलकैधूर्णकुन्तलैस्तरलितमित

स्ततो गतम् ॥ कपोलौ स्वेदमोक्षो जातौ ॥ अनु च बिम्बाधरकान्ति: किष्टा जाता ॥

अनुचहारयष्टि: कुचकलशरुचा हारिता कुतोsपि नाशिता ॥ अनेन कवुकाभावाद्धा

रयष्टि: शरीरशोभयैव निगीणी ॥ अपिच काश्ची कान्तिर्हताशा जाता ॥इयमपि वस्त्रा

भावात्तहेशशोभयेव छप्ता ॥ निरलंकरणापि सर्वातिशायिन्या शरीरशोभयैव पत्युर्मनो

कषाये ते दृशौ लोचने वा ॥ निधौंताधरशोणिमा निधौंतधुम्बनादिना क्षालितो योsध

रस्य शोणिमा लैौहित्यम् । मूर्द्धजाः केशाश्च कीदृशः ॥ विललितस्रजो विललिता:

केशग्रहणपूर्वकचुम्बनादिदानेन म्लानाः। अत एव स्रस्ताः शिथिलाः स्रजः पुष्पमाला

येषु तादृशः॥ काधीदामच मेखलास्त्र च दरश्थाधलं दरमीषच्छुर्थ शिथिलमवले

बरू प्रान्तं च ॥ ५॥(अत्र ‘ व्याकोश ’इत्यादि तथा ‘ ईषन्मीलित’ इत्यादि शोक

१ ‘ व्यालोल:’इति पाठ: । २ ‘स्वेदलोलैौ’ इति पाठः॥ ३ ‘ स्पष्टा दटाध

रश्री:’ इति पाठ: । ४ ‘काधीकाधिद्वताशां स्तन’ इति पाठ: ॥ ५‘पदयन्ती

चात्मरूपं तदपि ’ इति पाठः॥ ६ ‘विलुलितस्रग्धरेयं धिनोति’इति पाठः ॥
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ईषन्मीलितदृष्टि मुग्धविलसत्सीत्कारधारावशा

दव्यक्ताकुलकेलिकाकुविकसइन्तांशुधौताधरम्।

शान्र्तस्तब्धपयोधरं भृशपरिष्वङ्गात्कुरङ्गीदृशो ---

हर्षोत्कर्षविमुक्तिनिःसहतनोर्धन्यो धयल्याननम्॥७॥

अर्थ सहसा सुभीर्त सुरतान्ते सा नितान्तखिन्नाङ्गी ॥

राधा जगाद सादरमिदमानन्देन गोविन्दम्॥ ८ ॥

हारिण्यभूदत्यर्थः॥ स्रग्धरावृत्तम्॥‘म्रभैयौनां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कोर्ति

तेयम्॥ ६ ॥ इदानीमन्यापदेशेनात्मानं धन्यमिति ध्वनयति-ईषन्मीलितेति ॥

हर्षोत्कर्षविमुक्तनिःसहतनोः हर्षों।त्कर्षण नानारतजनितानन्दातिशयेन विमुक्ताक्षेठषत्वेन

निव्र्यापारा नि:सहा ‘च कामावेशवशादन्यव्यापारासहा तनुर्थस्या: । एतावता

सुरतमनु श्रान्ततनोमैंगलोचनाया धन्य एव मुखं धयति पिबति नाकृतपुण्यकर्मी ॥

कर्थ यथा स्यात् ॥ भूटशपरिष्वङ्गादृढालिङ्गनाच्छान्तस्तब्धपयोधरं शान्तौ विपुलकौ

स्तब्धौ कठिनौ किंचिदानतौ पयोधरौ यस्मिन्कर्मणि तद्यथा स्यात्॥ एतावता सुर

तान्ते नितान्तं कान्र्त तन्मुखं दृष्ट्रा पुनरालिङ्गयाधरपाने स्पृहाभवदिल्यर्थ: । किंभूत

माननम्॥ ईषन्मीलितदृष्टि किंचिन्मुकुलिते दृष्टी यत्र। किंभूतमाननम्। मुग्ध मनोहरं

यथा स्यात्तथा विलसन्ल्यो या: सीत्कृतानां धारा: श्रेणयस्तद्वशादव्यक्ता आकुलाश्व

सुरतक्रीडायां या काकवो ध्वनिविकारास्तासु विकसन्तो ये दन्तांशवस्तैधौंती

Sधरो यत्र तत्तथा ॥ कस्मादृढालिङ्गनवशात् ॥ एतेन वृक्षाधिरूढकमिल्यालिङ्गन

मुक्तम् ॥ तछक्षणम्-‘चरणेन चरणमाक्रम्य द्वितीयेनोरुदेशमाक्रमन्ती वेष्टयन्ती

च तत्पृष्टासलैक़ैकबहुर्द्धितीयेनांसमवनमयन्ती ईषत्प्रवृत्तान्तःश्वसितसीत्कृतकूजिता चु

म्बनार्थमधिरोढुमिच्छेदिति वृक्षाधिरूढम्’॥तच्च घटितमिति चुम्बनविशेष: ॥ ‘ईषत्प्र

गृह्य निमीलितनयनावच्छादयन्तीति घट्टितं नाम’ ॥ एतच तदालिङ्गनतोषेण आत्मनि

धन्यत्वमारोप्य खात्मगतार्थचिन्तनपरं पद्यम् । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् । जातिरलं

कार:।पाश्चाली रीति:।मागधी गीति:।भारती वृत्ति:। स्थितलयं गानम्॥७॥ अथा

नन्तरं तयो: परस्परानन्दसंदोहरूपसुरतावसाने राधा गोविन्दमानन्दयतीत्युत्तरकृ

ल्यानि प्रति प्रोत्साहयन्ती जगाद-अथ सहसेति ॥अथ राधा आनन्देन उपल

क्षितं गोविन्दमिदं वक्ष्यमार्ण सादरं जगाद । किंभूतं गोविन्दम् । सहसा वेगेन

द्वयस्य टीका नोपलब्धादर्शपुस्तके ॥ ६॥७॥) अथेति ॥ अथानन्तरं राधा कान्तं

कृष्र्ण मण्डनवाञ्छया निजगाद ॥ कीदृशं। कान्तम् ॥ रतिश्रान्तमपि रतिखिन्नचित्तमपि ।

१ ‘मुग्धहसितं सीत्कार’इति पाठ: । २ ‘श्धासोत्कम्पिपयोधरोपरि परिष्वङ्गात्’

इति पाठः। ३ शंकरमिश्रकृतरसिकमञ्जरीटीकायामस्या आयीयाः स्थाने निम्नलिखितः

श्ठोको वर्तते

‘अथ निर्गतबाधा सा राधा स्वाधीनभर्तृका ॥

निजगाद रतिश्रान्र्त कान्तं मण्डनवाव्न्छया ॥''
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|
-

। राामकरीराागयतितालाभ्यां गोयते ॥प्र०२४॥

| कुरु यदुनन्दन चन्दनशिशिरतरेण करेण पयोधरे ॥ ।

मृगमदपत्रकमत्र मनोभवमङ्गलकलशसहोदरे॥ १ । ।

निजगाद सा यदुनन्दने क्रीडति हृदयानन्दने॥ धुवम्॥

| अलिकुलगञ्जञ्नर्मञ्जनकं रतिनायकसायकमोचने

त्वदधरचुम्बनलम्बितकजल उज्वलय प्रिय लोचने ॥ निज०॥

सुप्रीतम्। प्रीतिपरे हिनाथे विज्ञप्तिः सिद्धिमेतीतिनीतिविदः।अथसहहासेन वर्तत

इति राधाविशेषणमानन्देनेति वचने हेतु: ॥ किंलक्षणा राधा ॥ संभोगावसाने

नितान्तमतिशयेन खेद प्राप्तमङ्ग यस्या: सा तथा ॥ इयं पथ्या आयी छन्द: ॥ ८ ॥

अत्रान्वयसौकयार्थ पूर्व धुवपदं व्याक्रियते ॥ निजगादेति ॥ सा राधा वक्ष्य

माणं प्रोवाच ॥ क़ सति यदुनन्दने क्रीडां कुर्वति सति ॥ किंभूते । हृदयानन्दकारिणि ।

इति धुवः॥ अथ पदानि ॥कुरु यद्विति ॥हे यदुनन्दन, अत्र स्तनकलशे चन्द

नवच्छीतलतरेण करेण कस्तूरिकया पत्रावल्यादि रचय ॥ किंभूते कुचकलशे। कामस्या

जगज्जयार्थमङ्गलकलशसदृशे ॥ मङ्गलार्थकलशो हि पय:पूर्णों भवति सुनीलाम्रपछवैरुप

चितश्च ॥ एवमत्र पयोधरस्यौचिती।अनेन मयूरपदकंनामनखरक्षतं व्यज्यते । यथा

चाह वात्स्यायन:-‘नान्यत्पटुतरं किंचिद्रागस्यास्ति विवर्द्धनम् ॥ नखदन्तसमुत्थानां

कर्मणां गतयो यथा’॥इति।॥१॥ अपि च। अलिकुलेति। हे प्रिय, लोचनेपुनर्नतन

कज्जललेखां कुरु ॥ किंभूतमञ्जनकम्॥ भ्रमरसमूहस्य तिरस्कारकम्॥ किंभूते लोचने।

कामबाणानां मोचन इति कटाक्षविक्षेपैरुपलक्षिते । पुन: किंभूते ॥ त्वदधरचुम्बनेन

लम्बितं प्रस्तं कज्जलं यत्र ॥ अनेन रागसंधुक्षणार्थ नयनयोधुम्बनमुक्तम् ॥ २॥

कीदृशी राधा निगता बाधा पीडा यस्या: सा ॥ पुन: कीदृशी । स्वाधीनभर्तका ॥

तछक्षर्ण श्रृंङ्कारतिलके-* यस्या रतिगुणाकृष्ट: पतिः पार्श्व न मुश्चति । विचित्रविभ्रमासक्ता

स्वाधीनपतिका यथा ॥’इति ॥। ८ ॥। तदेव गीतेन कथयति ॥ कुर्वित्यादि-गीत

स्यास्य रामकरीरागो यतिताल: ॥ गीतार्थस्तु- सा राधा यदुनन्दने निजगाद उत्क्तवती ।

कीदृशे यदुनन्दने ॥ क्रीडति ॥ पुन: कीदृशे ॥ हदयानन्दजनके । किं निजगादेल्याह

कुर्विति ॥ हे यदुनन्दन कृष्ण, अत्र मृष्टाङ्गरागे मम पयोधरे स्तने करेण मृगमदपत्रक

कस्तूरिकावलिं कुरु ॥ कीदृशेन करेण ॥ चन्दनशिशिरतरेण चन्दनादपि शीतलेन ॥

कीदृशे पयोधरे ॥ मनोभवस्य कामस्या यो मङ्गलकलशो माकल्याय स्थापितः पूर्णकुम्भ

स्तस्य सहोदरे सदृशे ॥ १ ॥। अलिकुलेति ॥ हे प्रिय, लोचने नेत्र त्वदधराभ्यां यचु

म्बन तेन लम्बिर्त गलितं यत्कज्जलं तदुज्वलय पुनदीपय ॥ नयनयो: कज्जलं पुनर्मसे

ल्यर्थ: ॥ कीदृशे लोचने । रतिनायकस्य कामस्य सायकान्बाणान्कटाक्षरूपान्मुचतीति रति

नायकसायकमोचनं तस्मिन् । कीदृशं कज्जलम् ॥ अलि्कुलस्य भ्रमरसमूहस्य यद्वञ्जनं

१ 4गञ्जनसंजनकं’इति पाठ: ॥ २ ‘कजलमुज्वलय' इति पाठ: ॥



१ई८ गीतगोविन्दकाव्यम् [सर्गः १२

नयनकुरङ्गतरङ्गविकासनिरासकरे श्रुतिमण्डले ॥

मनसिजपाशविलासधरे शुभवेश निवेशय कुण्डले ॥ निज०॥३॥

भ्रमरचर्य रचयन्तमुपरि रुचिर्र सुचिर्र मम संमुखे ॥

जितकमले विमले परिकर्मय नर्मजनकमलर्क मुखे ॥ निज०॥४॥

मृगमदरसवालितं ललित कुरू तिलकमलिकरजनीकरे ।

विहितकलङ्ककलं कमलानन विश्रामितश्रमशीकरे । निज० G५ ॥

अपिच ॥ नयनेति ॥ शुभो वेशो नेपथ्यविशेषो यस्येति हेशुभवेश, श्रुतिमण्डले

कुण्डले निवेशय। किंभूते श्रुतिमण्डले। नयनयोस्तरङ्का निरीक्षणविशेषा वृद्धयुपचयास्त

एव कुरङ्गविलासास्तेषां निरासं करोतीति ॥ पुनः किंभूते। मनसिजस्य युवमनोबन्धनार्थ

पाशशोभाभूति । अनेननेत्रयोः श्रुतिगामिता उत्का ॥ ३॥अपिच॥भ्रमरचय

मिति ॥हे यदुनन्दनेल्यनुषञ्जनीयम्।मम मुखेऽलकं परिकर्मय अलकानां प्रसाधनं

कुरु ॥ किंविशिष्टे मुखे । जितकमले पद्मसदृशे । पुन: किंभूते। विमले॥पुनः किंभूते ॥

प्रसादवति ॥ किंभूतमलकम्॥ नर्मपरिहासवचनजनकम्॥ अलकभ्रमरपङ्कया मुखं पद्म

मित्युत्प्रेक्षितम् ॥ इति उत्प्रेक्षालंकार:॥४॥अपिच ॥ मृगमदेति ॥ हे कमलवदन,

मम अलिकरजनीकरे ललाटचन्द्रमसि ललितं मनोहरें तिलकं कुरु। किंभूतं तिलकम्॥

कस्तूरेकारसेन संभक्तम् । किंभूतम् । विहिता आरोपिता कलडूस्य कला येन।एतेन

तिरस्कारस्तस्य जनकम्॥ ‘उज्वलो दीप्ति श्रृंङ्गारविशदेषु विकाशिनि ।'' इति विश्धः॥२ ॥

नयनकुरज्ञेति ॥ हे शुभवेश ॥ शुभःशोभनो वेशोsलंकरणं यस्य तादृश ॥ मम श्रुति

मण्डले कर्णप्रदेशे कुण्डले विनिवेशय अर्पय । कीदृशे श्रुतिमण्डले। नयनएव यौ कुरजौ

मृगौ। अतिवेगवत्वात्। तयोस्तरङ्गस्य यो विकासःप्रसरण तस्य निरासकरे निरासकारिणिा

नयनयोदैध्र्यवियोगकारिणि । अन्यथा कियदूरं तयोईद्धिः स्यादित्यर्थः ॥ पुनः कोदृशे

श्रुतिमण्डले ॥ मनसिजस्य कामस्य यः पाशोऽस्त्रविशेषस्तस्य विलासधरे तछीलाभृति

॥३॥। भ्रमरचयमिति ॥मम संमुखे मुखे रुचिरं मनोहरमलकं चूर्णकुन्तलं परि

कर्मय भूषय ॥ कीदृशमलकम्र।नर्मजनकम्॥ कीदृशे मुखे । विमले निमैले॥पुनः कीदृशे।॥

जितकमले जितं तिरस्कृर्त निजशोभया कमलंे येन तादृशे ॥ कीदृशमलकम् ॥ सुचिरं

चिरादुपरि मुखस्योपरि भ्रमरचयं भ्रमरसमूहं रचयन्तम् । स्वकान्त्या भ्रमरभ्रर्म जन

यन्तमिल्यर्थ: ॥ ४ ॥ मृटगमदेति ॥ हे कमलनयन पद्ममुख, अलिकरजनीकरे अलिकं

ललाटमेव रजनीकरश्चन्द्रस्तास्मिन् ॥ तिलकं कुरु ॥ कीदृशं। तिलकम् । मृगमदरसवलिर्त

मृगमदरसेन कस्तूरीरसेन वलितं निर्मितम् । पुनः कीदृशं तिलकम् ॥ विहितकलडू

कलम् ॥ विहिता कलङ्कस्य लाव्न्छनस्य कला शोभा येन तादृशम् ॥ अत्र कमलाननेति

विशेषणेन आननरूपकमलविरोधिन्यलिकरूपरजनीकरे मृगमदतिलकच्छलेन कलङ्कदान

मुचितमेवेति ध्वनितम् ॥ कीदृशे अलिके । विश्रमितश्रमशीकरे विश्रमितो विश्राम

|

प्रापितो य: श्रमस्तजनित: शीकरोsम्बुकणो यत्र तादूशे sलिके ॥ अत्र विश्रामितेत्यानेन



|
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।

(

।

।

।

माम रुचिरे चिकुरे कुरु मानद मनासिजध्वजचामरे ।

रतिगालितललिते कुसुमानि शिखण्डिशिखण्डकडामरे I निज०६

सरसघने जघने मम शम्बरदारणवारणकन्दरे ॥

मणिरसनावसनाभरणानि शुभाशय वासय सुन्दरे ॥ निज०७

श्रीजयदेववचसि रुचिरे हृदर्य सदयं कुरु मण्डने ॥

इरिचरणस्मरणामृतनिमितकलिकलुषज्वरखण्डने II निज० ॥l८।

अलिकमष्टमीचन्द्रणोपमीयते, कस्तूरीविशेषकं कलड्रेनेत्युपमालंकार: । किंभूते मुखे ।

विश्रामिता: शान्तिमिता:श्रमजलकणा यत्र।एतेनपुनरुद्दीपनविभावाःसूचिता भवन्तीति

॥५॥अपिच । मम रुचिरइति ॥हेमानदमानिनीमानखण्डन,अथचहे पूजा

प्रद, मम चिकुरे कुसुमानि कुरु ॥ किंभूते चिकुरे ॥ रुचिरे रुचिप्रदे..। पुन: किंभूते ।

मनिसज: कामस्तस्य ध्वज:। तत्र चामरवचामरस्तास्मिन् ।पुन: किंभूते । संभोगेन लु

लिते विसंकुले ।पुन: किंभूते । मनोहरे ।पुन: किंभूते । शिखण्डिनो मयूरस्य

शिखण्डकं बहेसार:॥ तस्य डामरे भयदे ॥जेतरील्यर्थ: । रासकच्छन्द:॥ ६॥ अपि च ॥

सरसघन इति ॥ हे शुभाशय शोभनहृदय ॥ अथ शुभ आा सामस्त्येन शय: करो

यस्य ॥ मणिरशनादीनां करसाध्यत्वादयमर्थों युक्त: ॥ मम जघने श्रोण्यां मणिमया

रसना च वसनानि च आभरणानि च वासय निवेशय ॥ किंविशिष्टे जघने ॥ सरसं

च तद्धनं च ॥ स्निग्धसान्द्रे ॥ पुन: किंविशिष्ट ॥ शम्बरदारण: काम: स वारण

इव तस्य निवासार्थकन्दर इव कन्दरे । पुन: कोदृशे ॥ सुन्दरे मनोहरे । गजगती

ल्यादि अनुकूलो नायकः॥ प्रगल्भा नायिका।संभोगः श्रटहारः॥ ७॥अपिच ॥ श्री

जयदेवेति ॥हे यदुनन्दन । मण्डन इति। मण्डननिमित्तं हृदयं सदयंकुरु ।। दयापरो

भूवा मण्डनानि विधेहील्यर्थ: ॥ किंलक्षणे मण्डने ॥ रुचिरे जयदेवपत्रीसकाशदु
------------------------------------------- >---------------->-->--->-->-->--->----->-->--->---->-->-->--->---------->-->-------------

व्यजनवातादिभिस्तनुभूतानां प्रस्वदबिन्दूनामतिशयिततया हिमकणत्वमाक्षिप्यते । तेन

चालिकस्य चन्द्रत्वरूपणं साङ्ग निर्वहतीति ध्वनितम् । ‘ललाटमलिकं गोधि:’ इत्यमर:

॥ ५ ॥ ममेति ॥ हे मानद, मादृशप्रपन्नायिकाभिमानप्रद ॥ मम रुचिरे मनोहरे

चिकुरे केशे कुसुमानि कुरु रचय ॥ कीदृशे चिकुरे ॥ ललिते मनोहरे मनसिजस्य

कामस्य ध्वजचामरे पताकाचिह्भूते चामरे॥ पुनःकीदृशे ॥ रतिगालिते रतौ सुरतसमये

गलिते मुक्तबन्धने ॥पुनः कीदृशे । शिखण्डिनां मयूराणां शिखण्डस्य पिच्छस्येव डामरे

तादृशे ॥ ६ ॥ सरसेति ॥ हे शुभाशय शोभनहृदय ॥ मम सुन्दरे जघने मणिमयी

या रसना क्षुद्रघण्टिका वसनं वस्त्रमाभरणान्यलंकरणानि च वासय परिधेहि ॥ कीदृशे

जघने ॥ सरसघने सरसे श्रृंङ्काररससहिते घने निबिडे ॥ पुनः कीदृशे शम्बरं शम्बर

नामानं दैत्वं दारयतीति शम्बरदारण: काम: ॥स एव वारणी हस्ती । महाबलत्वात् ।

तस्य कन्दरे । अपरो sपि हस्ती पर्वतकन्दरायां तिष्ठतीति भाव: । ‘कुञ्जरो वारण: करी ’

इत्यमरः। ‘दरी तु कन्दरो वा स्त्री’ इतिच ॥ वासयेतिच ‘वस आच्छादने’ ण्यन्तः

॥७॥श्रीजयदेवेति ॥ हे देव कृष्ण, जय सर्वोत्कपेंण वर्तस्व ॥ अथ जयदेवस्य

१५
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रचय कुचयो: पत्र चित्र कुरुष्व कपोलयो

धैटय जघने काश्चों मुग्धस्रजा कबरीभरम् ॥

कलय वलयश्रेणीं पाणौ पदे मँणिनूपुरा- -

विति निगदितः प्रीतः पीताम्बरोsपि तथाकरोतै ॥९.॥

स्कर्षप्रदे ॥पुन: किंलक्षणे । श्रीजयदेववचसि विषयभूते ॥ अथवा चशब्दमध्याहृल्य

मण्डने जयदेववचसि च हृदयं सदयं कुर्विति व्याख्येयम् ॥ अन्यानि पदानि उभय

विशेषणत्वेन योजनीयानि ॥ किंलक्षणे वचसि ॥ सहृदयालंकरणे ॥ जयदेववचसि

किंविशिष्ट ॥ उस‘‘तस्मिन् ॥ हरिचरणस्मरणमेवामृतं तत्र कृतो य: कलुषज्वर:

रोषरूपसंताप:स एव संज्वर: ॥ तस्य खण्डने ॥ हरिचरणस्मरणामृतेन पापखण्डने

वचसील्यर्थ: ॥ अथवा हरिचरणस्मरणामृतेन कृतं पापस्य खण्डनं येन वचसा

तरिंमस्ताद्यशे ॥ ८॥ इदानीमष्टपयुत्कमेव श्ोकेनावतारयति-रचयेति ॥ पी

ताम्बर: श्रीकृष्ण इति राधया निगदित: प्रीत: सन्यथा निगदितं तथा सर्व

मकरोत् ॥ अपिशब्दसमुचयितं यद्यत्तदभीष्टं तत्तदकरोदित्यपिशब्दार्थः । इतीति

किम्।।हे यदुनन्दनेल्यनुषङ्ग: ॥कुचयो: पत्र पत्रवछी रचय । अनुच । कपोलयो

मैकरिकादि चित्र रचय ॥ जघने श्रोण्यां मेखलामारोपय ॥ अनुच ॥ मुग्धस्रजा मनो

हरमालया कबरीभरं कलय बन्धय ॥ अनु च ॥ वलयश्रेणीं पाणौ कलय ॥ अनु

च ॥ पदे मणिमयनूपुरौ कलय॥ अत्र यथासंख्यमलंकार: । हरिणीवृत्तम् । प्रगल्भा

नायिका ॥ तछक्षणम्–“लब्ध्वा पर्ति प्रगल्भा स्यात्समस्तरतकोविदा ॥ आक्रान्तना

यका बाढं विराजद्विभ्रमा यथा’ ॥ ‘खामिन्भडुरयालकं सतिलकं भालं विलासिन्कुरु

प्राणेश त्रुटितं पयोधरयुगे हारं पुनयेौजय ॥ इत्युक्त्वा सुरतावसानसुखिता संपूर्ण

चन्द्रानना स्पृष्टा तेन तथैव जातपुलका प्राप्ता पुनमोहनम्॥’ दक्षिणो नायक:। ‘यो
>------------------------------------------------------------>------------->------------->----->-->--->-->------------------------------------------------------

कवेर्वचसि वाक्ये सदयं दयासाहितं यथा स्यादेवं हृदयं कुरु ॥ कीदृशे । मण्डने जय

देवस्यालंकारजनके ॥ पुन: कीदृशे ॥ हरिचरणस्मरणमेव यदमृतं तेन निर्मितं कलि

कलुषज्वरस्य कलियुगासंचितपापरूपज्वरस्य खण्डनं नाशनं येन तादृशे ॥ ८ ॥

रचयेति ॥हे कृष्ण,कुचयो: पत्रं मकरिकापत्र रचय । कपोलयोश्चित्र चित्रकाखयं

विशेषं कुरु।। अथ जघने काश्वीं त्रुटितां क्षुद्रघण्टिकां घटय अर्पय । कबरीभरे चिकुरसमूहे

स्रजं। माल्यमचय प्रापय ॥ वलयश्रेणीं कङ्कणपङ्गि पाणौ हस्ते कलय अर्पय ॥ पदे चरगे

नूपुरौ मञ्जीरौ कुरु ॥ इल्यनेन प्रकारेण राधया निगदित उक्तः सन्पीताम्बरः कृष्णोsपि

१ ‘ काश्वीमश्व स्रजा ’ इति पाठः॥ २ ‘ पदे कुरु नूपुरा-’इति पाठः॥ ३ अस्याये

कचित्पुस्तके निम्बलिखित: श्ठोक: समुपलभ्यते

‘पर्यङ्कीकृतनागनायकफणाश्रेणीमणीनां गणे

सङ्कान्तप्रतिबिम्बसंवलनया बिभ्रद्विभुप्रक्रियाम् ।

पादाम्भोरुहधारिवारिधिसुतामक्ष्णां दिद्द क्षु: शतै:

कायव्यूहमिवचरकुपचितैौ भूतो हरिः पातु व:॥
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यद्वान्धर्वकलासु कौशलमनुध्यानं च यद्वैष्णर्व

यच्छूङ्गारविवेकतत्वरचनाकाव्येषु लीलायितम्।

तत्सर्व जयदेवपण्डितकवे: कृष्णैकतानात्मन:

सानन्दाः परिशोधयन्तुसुधिय:श्रीगीतगोविन्दतः॥१०॥

श्रीभोजदेवप्रभवस्य रामादेवीसुतश्रीजयदेवकस्य ॥

पराशरादिप्रियवगेकण्ठे श्रीगीतगोविन्दकवित्वमस्तु॥ ११ ॥

गैौरवं भयं प्रेम दाक्षिण्यं पूर्वयोषिति । न मुचल्यन्यरक्तोऽपि ज्ञेयोऽसौ दक्षिणी यथा’

॥ ‘*, ॥ इदानींविद्वत्प्रार्थनाव्याजेन आत्मप्रशंसां तनुते-यद्वान्धवेंति ॥ हे सु

धियः,जयदेवपण्डितकवेस्तत्सर्व गीतगोविन्दतः । अत्र तसिलू सावैविभक्तिकत्वा

त्सप्तम्यर्थ उपपत्ति: । गीतगोविन्दे परिशोधयन्तुशुद्ध कुर्वन्तु ॥ अथ गीतगोविन्दा

देव शुद्ध जानन्तु ॥ अत्र ‘यद्यपि सङ्कयावान्पण्डित: कवि:’ इति एकार्थपर्यवसायित्वं

तथापि ‘विकर्तनस्तमसाम्'इत्यादिवत्पण्डितेष्वपि कवि: क्रान्तदशांति विशेषणपरं बोद्ध

व्यम्॥ तदिति किम्॥ यद्रान्धर्वकलासु कौशलम्।गान्धवों मार्गदेशीवत् । तस्य कला

अङ्गविन्यासवैचक्षण्यादिका:। तत्र कौशलम्॥ तत्र गान्धर्वस्य खपदात्मकत्वेन मार्गक

त्वात् ॥ अत्र संभावित्वेSपि केवलदेश्यां गन्धर्वशब्दवृत्तिरुपचारवृल्या बोद्धव्येति

सुस्थितम्॥ अनुच यच वैष्णवमनुध्यानम्।अनुच चिन्तनम्। अनुचयच >टङ्कारस्य

विवेक: संभोगविप्रलम्भत्वेन पृथग्भावस्तस्यतत्वं सम्यक्त्वेन निरूपणम् ॥ तस्य रचना

विशेषवन्ति यानि काव्यानि तेषु यछीलायितं विलसितमिति यावत् ॥ एतावता गाने

विष्णुभत्तौो श्रृंटङ्गाररसनिरूपणे च यदेतस्य काव्यकौशलं तत्सानन्दा: सुधियोsस्मा

देव प्रबन्धात्परिशोधयन्तु ॥ किंभूतस्य कवेः । कृष्णे एकतान एकाग्रचित्त आत्मा

खरूपं यस्य ॥ तथाविधस्येल्यर्थ:॥ शार्दूलविकीडितं वृत्तम् ॥वैदभीं रीति:॥ आरभटी

वृत्ति:॥ १०॥ (अत्र ‘श्रीभोजदेवेति’ श्ठोकस्य टीका नोपलब्धा टीकादर्शपुस्तके

तथैवाकरोत् । यथा यथा राधोक्तवती तथैवाकरोदित्यर्थ: ॥९॥। यद्वान्धर्वेति ॥ हे सुधिय:

पण्डिता: सन्तो जयदेवकवे: श्रीगीतगोविन्दतस्तत्सवै परिशोधयन्तु जानन्तु ॥ तत्कि

मिल्याह-यद्वान्धर्वकलासु कौशलं नैपुण्यम् । अथ च वैष्णवं विष्णुसंबन्धि यदनुध्यान

मनुक्षणचिन्तनम् ॥ यच श्रृंझारविवेकतत्वं श्रृंङ्कारस्य श्रृंङ्गाररसस्य यो विवेकः संयोग

विप्रलम्भादिरूपेण यद्विवेचनं तस्य भावं यथार्थज्ञानम्। यदपि च काव्येषु कविकर्मसु

कवित्वनिर्माणरूपेषु लीलायितम् ॥ तत्सवमिल्यर्थ: । कीदृशस्य जयदेवकवेः॥ कृष्णैकताना

त्मनः कृष्णैकतानस्तत्पर आत्मा मनो यस्य तादृशस्य । ‘एकतानोsनन्यवृत्तिः’॥१०॥

अधुना पितृमातृनाम निबझन्प्रार्थयते सज्जनानिति स्वगुणान्प्रकाशयितुम्-श्रीभो

जदेवेल्यादि।॥ ११ ॥

१ 4तत्वमपि यत्काव्येषु’इति पाठ: । २ 4 राधादेवी ’इति पाठ: ॥
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साध्वी माध्वीक चिन्ता न भवति भवतः शर्करे कर्कशासि !

द्राक्षे द्रक्ष्यन्ति के त्वाममृत मृतमसि क्षीर नीरं रसस्ते। ।

माकन्द क्रन्द कान्ताधर धर्रन तुलां गच्छ यच्छन्ति भार्व !

यावच्छूङ्काररैंसारं शुभामव जयदेवस्य वैदग्ध्र्यवाचः ॥१२

॥ ११ ॥) इदानीं कविरात्मन: प्रबन्धस्य माधुर्यादिगुणवत्वं ख्यापयति-सा- |

ध्वीति ॥ जयदेवस्य वैदग्ध्यवाच: शुभमिव शुभवत्। यावत्सारं यावत्सारस्य संभव: ।

इति यावत्सारम्। यत्र कुत्रापि सारं विद्यते तत्र श्रृंटङ्काररसस्य सारंतत्वं ज्ञातुमिच्छन्ति। |

यथा यत्र कुत्रचिच्छुभं मङ्गलं विद्यतेतत्र जगन्मङ्कलं चरितानुवर्णनाद्यथागन्तुमिच्छन्ति

तथाह।तहिं हे माध्वीक,तवेयं चिन्ता साध्वीन भवति।एतत्सदृशं भवामीति चिन्ता

न कायौ-।कथम्॥ त्वयि तथा साराभावात्।तदा भवतुइति पाठान्तरम्। अथ भवतीति

पाठपक्षे-हे शर्करे, भवती कर्कशासीति योज्यम्। तद्रवेषणं योग्ये(?) त्वयि सारं ।

नास्त्येव। हेद्राक्षे, त्वं मा भै:। त्वां के द्रक्ष्यन्ति।नकेऽपील्यर्थ: ॥ हे अमृत,त्वया नान्ना

Sनेन गवों नधार्य: । तदपक्षया त्वं मृतमसि ।। हे क्षीररस,रसमहमिति त्वं मा गवीं: ।

तव रसो नीरमेव। नितरामीर्यते प्रेर्यत इति नीरम्।।हेमाकन्द, पक़सरसफल, त्वं क्रन्द |

वैकल्यं प्रमुहीति किम्। विकलस्य चिन्तामपि तेन करिष्यन्ति। हे कान्ताधर, त्वं ता- 1

भिस्तुलां नधर। अहं त्वतुल्यो भवामीति मा संप्रतिपदेथाः। अथहेकान्ताधर, वैकल्यं ।

न गच्छेल्यर्थ:।यतो जयदेवस्य वैदग्ध्यवाचोयावत्सारं यावद्धि:सारै:सहतुलां गन्तु- |

मिच्छन्ति। तहिं यावत्ता नतुलयन्ति तावद्भवद्धिरेवमुक्तप्रकारेण स्थातव्यम्। किंभूता

वाच: ॥शुभं मङ्गलं श्रृंटङ्गारसारमिव। अत्र ‘मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च

शास्त्राणि प्रथन्ते’ इति न्यायमाश्रिल्य प्रबन्धान्ते शुभशब्दोपादानम्॥ अत्र तिरस्कृतो

पमालंकार: ॥ स्रगधरा वृत्तम्। आरभटी वृत्ति:।वैदभीं रीति:।गुणकोर्तनं नाम नाठया

लंकार: ॥ तछक्षणं सङ्गीतराजे-‘बहूनांगुणिनां यत्र नामार्थजनितैर्गुणै:। एकोऽपदि

एतत्काव्यविवेचनप्रणयिनां यत्संशयोन्मूलना- |

त्पुण्यं यच हरिस्मृतैौ प्रतिपदव्याख्यासु मे संचितम् ।

तेन प्रीतमनास्तनोतु सततं श्रेयो मम श्रीपति:

शश्धन्मङ्गलमातनोत्वपि सतां संलापतां श्रृंण्वताम् ॥

इति श्रीमहामहोपाध्यायदिनेश्चरमिश्रात्मजश्रीमहामहोपाध्यायशंकरमिश्र

विरचितायां श्रीशालिनाथकारितायां गीतगोविन्दटीकायां रसमञ्ज

रीसमाख्यायां द्वादश: सर्ग: समाप्ति पफाण ॥

१ ‘न भवतु भवती शर्करे’ इति पाठ: । २ ‘कान्ताधर धरणितलं गच्छ°इति पाठ: ।

३ ‘सारस्वतमिह जय’ इति पाठ: । ४ ‘देवस्य विष्वग्वचांसि° इति पाठ: ।
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ईत्र्थ केलिततीर्विहृत्य यमुनाकूले सर्म राधया

तद्रोमावलिमाँक्तिकावलियुगे वेणीभ्रर्म बिभ्रति ॥

तत्राह्यादिकुचमयागफलयोलिप्सावतोहंस्तयो

व्र्यापारा: पुरुषोत्तमस्य ददतु स्फीतां मुदां संपदम्॥१३॥

इति श्रीजयदेवकृतौ गीतगोविन्दे सुप्रीतपीताम्बरो नाम द्वादशः सर्गः॥

समाप्तं चेदं काव्यम् ।

दयते ततु कोर्तितं गुणकीर्तनम्॥१२॥ इत्थमिति ॥ पुरुषोत्तमस्य हस्तयोव्र्यापाराः

स्फीतां मुदां संपदं ददतु॥ किंविशिष्टयोर्हस्तयो: ॥ तत्र वेण्यामाल्हादो विधत्ते ययोस्ते

आह्लादिनी॥कुचावेव प्रयागफले वटफले ॥आह्लादिनीच ते कुचप्रयागफले च आह्लादि

कुञ्चप्रयागफले। तयोर्लिप्सांवाञ्छांबिभ्रतइति लिप्साभृतौ। तयोर्लिप्साभृतो:। किं कृत्वा ॥

इत्र्थ पूर्वोक्त प्रकारेण खाधीनभर्तृकया राधया सह यमुनाकूले क्रीडापरंपरा विहृत्येति

स्वेच्छया विधानपराम्॥ क़ सति । तद्रोमावलिमौक्तिकावलियुगे । तस्या रोमावल

मौक्तिकानामावलिहौरः ॥ तयोयुग्मे ॥ वेण्या इति गङ्कायमुनयो:सङ्गमस्य भ्रमं विलासं

बिभ्रति सति।रोमावलिर्यमुनयोपमीयतेकृष्णत्वात्। मौक्तिकावलिश्ोज्ज्वलत्वाद्रङ्गयो

पमीयते । तत्संगमे प्रयागो भवत्येव।कुचौ तत्फलाभ्यामुपमीयेते। कुचप्रासे: प्रयाग

फलप्राप्तिरेिति रूपकमलंकार: ॥ शार्दूलविकीडितं वृत्तम् ॥ खाधीनभर्तृका नायिका ॥

तछक्षणम्-‘यस्या रातिगुणाकृष्ट:पति: पार्श्व न मुश्चति। विचित्रविभ्रमासक्ता साखा

धीनपतिर्यथा ॥ लिखति कुचयो: पत्र कण्ठे नियोजयति स्रजं। तिलकमलिके कुर्वन्ग

। एडादुदयस्यति कुन्तलान्॥इति चटुशतैवीरंर्वारं वपु: परित: स्पृशन् विरहविधुरो

नास्या: पार्श्व विमुवति वछभ: ॥’पाचाली रीति: ॥ भारती वृत्ति: । पाश्वाली गीति: ॥

‘आदितालस्तथा पश्व हरवक्रसमुद्धवाः ॥ प्रतिमण्ठश्चतुर्मात्रो मण्ठधैवाङ्कतालक: ॥

तालो वर्णयतिधैव जयमङ्गलसंज्ञित: ॥ विजयानन्दनामा च जयश्रीसंज्ञक: पर: ॥

प्रतितालं पदानि स्युः पटास्तदुभयं तथा । मध्ये मध्ये यथाशोभालप्तियुत्कि

र्विशेषवत् । विशेषतो वर्णयतौ यदा श्रीसंज्ञिकोऽपि च ॥ तेनका: स्यु: पदस्थाने

: प्रतितलेन वेश्यते । मुक्तिपादाक्षरैयुतैरालपेन पुरस्कृतैः॥पदान्येवषोडश वै ताला

एकोनर्विशति:॥ गोंड: स्याद्देशतालादिराग: सर्वपदाश्रय: ॥ धीरोदात्तगुणैर्युत्को वण्र्य

" उत्तमनायक: ॥ छन्द: स्यात्स्वेच्छया बर्द्ध समानादिगुणा दृश: ॥’ इति श्रीसुप्रीत

पीताम्बरतालश्रेणिनामा अष्टाविंश: प्रबन्ध:॥

यस्य द्वादशराजकं वितनुते सेवां स्थितं किङ्करं

यस्मिन्द्वादशभानुभानुनिकरो भात्येककालोद्रत: ॥

यश्च द्वादशभा: प्रभु: प्रकृतिवद्याप्यैव लोकं स्थितः

सोऽयं द्वादशसर्गगं विवरणं श्रीकुम्भकणों व्यधात् ॥

१ अयं श्ोकः प्रक्षिप्त इति भाति ॥ आदर्शपुस्तकान्तरेवदर्शनात् 1
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पदवाक्यप्रमाणाख्यत्रिसरित्सङ्गमश्रिया ॥ - - - --

कुम्भकर्णगिरां यागो न स्यादिष्टर्थिद: कथम् ॥

खभावगम्भीरतया निसर्गदुबाँधभावा जयदेववाच: ॥ - -

व्याकर्तुमटे यदि ता नरेशः श्रीकुम्भकणों न परःकदाचित् ॥

श्रीगीतगोविन्दविचारसूक्तिसुरापगासंभवतोऽनुमेयम् । ’ , ’:

श्रीकुम्भकणेंऽखिलराजिभूभूद्राजत्वमायी अविचार्यमस्ति ॥

रे मूढा: किमुपास्यते गुणिगणप्राविण्यपाटचरं

भूध्ट्ठन्दमनेककाकुरचनाचातुर्यचाटूक्तिभिः।

श्रीकुम्भ: सकलाभिलाषफलदोवेत्सेवितुं प्राप्यते '

सौरभ्यं यदि मौक्तिके किमपरं चाष्र्य भवेदूतले ॥

सुवर्णमुक्ताफलनिर्मितेयं सत्सूक्तिमाला सुमनःप्रयुक्ता ।

श्रीकुम्भभूमीपतिनोपयुक्ता श्रीवासुदेवार्पणमस्तु साक्षात् ॥

नाभूवन्कति नाम केऽपि सुधियस्तत्तदुरूपासना

भयासासादिततत्खतोषजननप्रोछासिवाग्विभ्रमा: ॥

खच्छन्दप्रसरद्वच:सुरसरित्कछोललोलोक्तिाभि:

खाधीनीकृतसर्वत:सहृदय: श्रीकुम्भ एव प्रभु: ॥

इति श्रीसरखतीरससमद्धतकैरवोद्याननायकेनाभिनवभरतचायेंण मालवाम्भोधि

नाथमहीधरेण यवनवरतिमिरकुलसङ्कलसरङ्गपुरजलधिजलैकचुछकेन मुनिवरेण प्रागु

दकप्रतीचीदित्कयाधिपराजगजहठादानदर्शितानन्यसाधारणपौरुषेण मेदपाठसमुद्रसम्भ

वरोहिणीरमणेन रायगुरुचापगुरुसेलगुरुरामां च परमगुरुवङ्कालगारायां(?) चामुहवने

ल्यादिबिरुदराजिविराजमानेन अरिराजमत्तमातङ्गपश्चाननेन सङ्गीतमीमांसामांसलमति

ना प्रल्यर्थिपृथ्वीपतितिमिरततिनिराकरणप्रौढप्रतापमार्तण्डेन वैरिवनितावैधव्यदीक्षा

दानगुरुणा बलोद्धतराजकदम्बकदम्बोत्पाटदक्षिणेन बलहीनराजकस्थापनाचायेंण

भूमण्डलाखण्डलेन चित्रकूटविभ्रवा(?) अध्युटनरेश्वरेण गजनरतुरगाधीशराजत्रितय

तोडरमछेन वेदमार्गस्थापनचतुराननेन याचककल्पनाकलाद्वमेण वसुंधरोद्धरणादिवरा

हेण भवानीपतिप्रसादपरिप्राप्तहृष्टशारीरशालिना ऋणत्रय्यपाकरणकारणसकलतीर्थाधि

दैवतगयागतयवननिगडनिर्वासनेन त्रिजगतीतापत्रयोन्मूलनमूलहेतुना महेन्द्रमुखाभि

नेयगताभिनयप्रपश्वरचनाकरतलकलितामन्ल्यकफलवदविकलपथीकृतविश्ववास्तुवस्तुना

वसुमतीमण्डलमध्यवर्तिचापोपकारतोडरमछेन नादेनेव मूर्तिमता सूर्यत्रितय

वेदितराजचक्रचूडामणिना महाराज्ञीहृदयसौभाग्यदेवीहृदयनन्दनेन महाराजरणश्रीमो

कयोविंदटीलेन्द्रतनुजन्मना महाराज्ञीश्री अपूर्वदेवीहृदयाधिनाथेन महाराजाधिराज

महराज श्रीकुम्भकर्णमहामहेन्देण विरचितायां रसिकप्रियानान्यां श्रीगीतगो

विन्दटीकायां द्वादश: सर्ग: समाप्तः ॥



गङ्गास्तवप्रबन्ध: ।

मधुमथनमूर्तिवर इन्दुकरकामुकं वहसि बहु वारि सुतरज़े ।

हरिचरणनखभिदुरजगदण्डनिर्गता ब्रह्मजलपात्रकृतसड़े ॥ १ ॥

नमोदेवि गझे नमो देवि गझे हर निखिलमघमलकनन्दे॥धुवम्॥

त्वमसि जनपाविनी चतुरुदधिगामिनी सप्तर्षिकुलसुकृतसारे॥ ' ' ।

कनकगिरिलङ्कितेसकलमुनिवन्दिते हरमुकुटसितकुसुममाले॥न०

सगरसुतसङ्गमे लसदमरसुन्दरीदूति के दुष्कृतिदुरापे ॥ ।

निरयगतिबाधके निर्वाणसाधके भक्तजनहृतसंतापे ॥ नमो०३

- मधुमथनेति ॥हेदेवि, हे गहे, तुभ्यं नमः॥आदरे द्विरुक्तिः।। हे अलकनन्दे,

रवं निखिलं समग्रमघं। पातकं हरनाशय ॥ मधुमथनस्य श्रीकृष्णस्य या मूर्तयस्तासां

वरा श्रेष्ठा तस्याः संबुद्धौ हे मधुमथनमूर्तिवरे, त्वं बहुवारेि अतिजलं वहसि ॥

सुछु उत्तमास्तरङ्गा यस्यास्तस्या: संबुद्धौ ॥हे ब्रह्मजलपात्रकृतसड़े त्वं हरिचरण

नलैर्भिदुरं भिन्न यज्जगतोऽण्डं ब्रह्माण्डं तस्मान्निर्गतास प्रकटतासि ॥ १ ॥’

त्वमसीति ॥ हे सप्तर्षिकुलस्य सुकृतं पुण्यं तस्य सारे सारभूते । कनकगिरिर्मेरुले

ड़ित उछङ्कितो यया ॥ तस्या: संबुद्धौ हे कनकगिरिलड़िते ॥हे सकलै: समरूँतैर्मुनि

भिर्वन्दिते ॥हे हरमुकुटस्य सितकुसुमानां श्रेतपुष्पाणां माले मालाभूते । त्वं जनानां

विश्वषां पाविनी पवित्रकत्रों असि ॥पुन: कोदृशि ॥ चत्वारथ्ध ते उदधयश्च तान्प्रति

गच्छति सा चतुरुदधिगामिनी असि ॥ २ ॥ सगरेति ॥हे सगरसुतसङ्गमे । सगर

सुतानां सङ्गमो यस्यास्तस्या: संबुद्धौ ॥ सङ्गमेन पावनकत्रॉल्यर्थ: ॥हे लसन्ल्य: शोभ

माना या अमरसुन्दय्यों देवाङ्गनास्तासां दूति के प्रापिके ॥ हे दुष्कृतिभिदुष्कर्मकारि

भिईखेनामुमशक्ये ।हे निरयगतिबाधकेनरकगतिनिवारके ।हे निर्वाणसाधके मो

क्षप्रदे ॥ हे भक्तजनहृतसंतापे, भत्कजनानां हृत: संतापो यया तस्या: संबुद्धि: ॥ ३॥''

१ यद्यप्यस्य प्रबन्धस्य ‘भणन्तमिह सादरं धीरजयदेवकविमुत्तारयसि’ इत्यायन्तिमपदा

र्थन गीतगोविन्दकर्तजयदेकविप्रणीतत्वमापाततस्तक्र्यते, तथापि गीतगोविन्दस्थाखिलप्रबन्ध

साधारणानां पदलालित्य-रचनाचातुरी-कल्पनाचमत्कार-वर्णननैपुण्यादीनां निरुक्तज

यदेवकृतित्वानुमापकानामत्र लेशतोSप्यनधिगमात्रायं प्रबन्धो गीतगोविन्दकाव्यकर्तु: श्री-2

जयदेवस्य कृतिरिति बलीयोsनुमानं विजूम्भतेतराम् । अतोsस्य प्रबन्धस्य प्रणेता निरुत्त-’

जयदेवाद्धित्रो धीरजयदेवनामा अन्यः कोsपि कविः स्यादिति निष्कर्ष: ॥ -

अस्य च प्रबन्धस्य हस्तलिखितं द्वित्रपत्रात्मकं सटीकं पुस्तकमेकमस्मत्सुत्द्धरैः श्रीयुतैः

‘बी. ए.’इत्युपपदधारिभिः‘तनसुखराम मनसुखराम त्रिपाठी' इलेतैरस्मत्रि कटे

प्रेषितम् ॥ तदनुरोधेनैव सोsयं काप्यमुद्रितचरः प्रबन्धः रसिकजनप्रीलैयै मुद्रयित्वा प्रा

काश्यं नीत इल्यलं विस्तरेण ॥ - ---



१७६ गाज़ास्तवप्रबन्ध: I

तीर्थवरकारिणी पूर्वजोद्धारिणी हिमशैलपाषाणभेदे।

नागरंशुावयसिपूरयसि सागरं संगता विन्ध्यगिरिपादे।॥नमो०४

शुभसलिलनिधौंतपुलिनवति कुर्वतस्तव नामनिर्मलालापम् ।

वन्दिता वीक्षिता चिन्तितावगाहिता मजिताममहरसि पापम्न०
-->s_ -->s *-N_r->s -< च-५

इह निखिलमुनिगणैरिह निखिलसुरगणैरिह निखिलवेदैरुदारे ॥

पीयसे गीयसे स्तूयसे जहुमुनिकन्य के संसारसारे ॥न ०॥ ६

गण्डूषमिह मेsघशतमधिजयतुतव करनिकरगम्भीरतोये ।

परलोकबन्धुरसिसुन्दरसिन्धुरसितटिनि सुरसदनसाधनोपाये न.

इति रामलक्ष्मणकौशिकानुज्ञया सुरसरित्कृतनमस्कारम् ।

भणन्तमिहसादर्र धीरजयदेवकविमुत्तारयसि भवजलधिपारम् न.

-
_इति गङ्गास्तवप्रबन्धः समाप्त: ॥ ------------------

तीर्थवरेति ॥ हे हिमशैलस्य हिमाचलस्य पाषाणानां भेदो भेदनं यस्यास्तस्या: संबुद्धौ ॥

त्वं तीर्थवरस्य श्रेष्ठतीर्थस्य कारिणी असि ॥पुन: कोदृशी । पूर्वजानामुद्धारण्यसि ॥

हे गझे, त्वं नगराणां समुदायो विद्यते यत्र तन्नागरं भूमण्डलं प्ग़ावयसि पूर्ण करोषि ॥

पुन:कोदृशी। सागरं समुद्र पूरयसि। पुन: कोदृशी। विन्ध्यगिरिपादे विन्ध्याचलमूले

सत्ता मिलतासि ॥४॥शुभेति ॥ हेशुभसलिलेन पवित्रोदकेन निधौंतं क्षालित

यत्पुलिनं तटं तदस्ति यस्यास्तस्या: संबुद्धौ ॥ त्वं मम पापं हरसि नाशयसि। कथंभूतस्य

मम ॥ तव नान्त्रो यो निर्मलालाप: पवित्रालापस्तं कुर्वतः। कथंभूता त्वम्। वन्दिता

नमस्कृता ॥ वीक्षिता दृष्टा ॥ चिन्तिता स्मृता ॥ अवगाहिता प्रविष्टा ॥ मज्जिता स्राता

सती एभि: प्रकारे: पापंहरसि॥५॥इहेति।हे उदारेवदान्ये । हे संसारसारे । संसारे

सारभूता त्वमसील्यर्थ: ॥ हे जहुमुनिकन्य के हे जाह्नवि, त्वमिह संसारे ॥ अथवा

ब्रह्माण्डे निखिलमुनिगणै: समग्रमुनिसमूहै:पीयसे।इह निखिलदेवगणै:समग्रदेवसमूहैः

गीयसे ।इह निखिलवेदैः समस्तवेदैः स्तूयसे ॥६॥ गण्डूषमिति ॥हे करनिकरग'

म्भीरतोये। कराणां लहरीणां निकरः समूहस्तेन गम्भीरमक्षोभ्यं तोयं यस्यास्तस्याः

संबुद्धौ ॥ हे सुरसदनसाधनोपाये ॥ सुराणां देवानां सदनं स्थानं तस्य साधनं प्राप्ति

स्तस्योपायभूते ॥ हे तटिनि तटवति हे गड़े । त्वं परलोकबन्धु:परलोके बन्धुरूपासि ॥

पुन: कथंभूतासि ॥ सुन्दराणां देवानां सिन्धुर्नद्यसि ॥ अतस्तव गण्डूषमाचमनं मे मम

अघशतं पातकशतमधिजयतु नाशयतु । इहास्मिँछो के ॥ ७॥ इति रामेति ॥

रामलक्ष्मणकौशिकानुज्ञया ॥ कौशिको विश्वामित्र: । रामलक्ष्मणकौशिकानामनुज्ञया

आज्ञाया ॥ सुरसरितो गङ्गाया: कृतो नमस्कारो यस्यां क्रियायां यथा भवति तथा ॥

खादरमादरपूर्वकं यथा भवति तथा ।इति पूर्वोक्त प्रकारेण ॥इहास्मैिंछो के भणन्तं

कथयन्तं धीरजयदेवकविं भवजलधिपारं भवरूपो यो जलधिः समुद्रस्तस्य पारम

न्तमुचारयसि प्रापयसील्यर्थ: ॥८॥ इतिश्रीजयदेवकृतगङ्कास्तवप्रबन्धटीका समाप्ता॥
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